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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: os desafios da pesquisa 

na atualidade 1 e 2” tem conteúdo interdisciplinar, 

contribuindo para o aprendizado e compreensão de varias 

temáticas dentro da área em estudo. Esta obra é uma 

coletânea de pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos 

trabalhos apresentados no Congresso Internacional de Saúde 

e Meio Ambiente realizado entre os dias 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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CAPÍTULO 1 
 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO 
ALOJAMENTO CONJUNTO: REVISÃO 

INTEGRATIVA 
Maria Letícia da Silva VIANA1 

Lindineide Aires Bezerra de LIMA2 

Deyla Moura Ramos3 

1;2 Graduandas do curso de Enfermagem, UNIFACEX;  
3Orientadora/Doutora em Enfermagem pelo programa de pós-graduação da UFRN, Docente 

do curso de Enfermagem do Unifacex  
marialeticiaviana16@gmail.com 

 

RESUMO: Alojamento conjunto é definido pelo ministério da 
saúde como sendo o ambiente em que a puérpera permanece 
com o seu filho, saudável, logo após o nascimento onde 
persistem juntos em tempo integral até o momento da alta 
hospitalar. O enfermeiro desenvolve ações de promoção, 
prevenção e reabilitação, além de reproduzir estratégias para 
uma assistência pautada na humanização e escuta qualificada. 
O estudo tem como objetivo descrever a atuação do enfermeiro 
no alojamento conjunto. A seleção dos artigos foi realizada no 
mês de agosto de 2020, nas bases de dados Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
BDENF (Base de dados de enfermagem). Como critério de 
inclusão foram elegidos estudos publicados em português no 
formato de artigos e teses, acessíveis em sua completude e 
gratuitos, que abordassem de forma direta o assunto proposto, 
no período de 2015 a 2020, e manuais do Ministério da Saúde. 
Localizou-se um total de 12 estudos após o cruzamento das 
palavras-chave com operador boleano AND, onde 8 artigos 
foram selecionados para compor a amostra deste estudo. 
Observou-se que a atuação do enfermeiro no alojamento 
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conjunto é crucial na evolução positiva do puerpério, visto que 
as ações desenvolvidas pelo profissional, gera na puérpera 
sensação de segurança e bem-estar, além do que, por meio dos 
seus conhecimentos e identificação precoce de possíveis 
intercorrências, a diminuição da mortalidade materna e 
neonatal é evidente.  
Palavras-chave: Alojamento Conjunto. Assistência de 

Enfermagem. Puerpério. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Alojamento conjunto é definido como o local em que a 

puérpera permanece juntamente com o recém-nascido 

saudável, logo após o nascimento, onde permanecem unidos 

em tempo integral até o momento da alta hospitalar (BRASIL, 

2016). 

Além disso, o espaço de permanência do binômio 

oferece proveitos tais como o favorecimento e fortalecimento do 

elo afetivo entre pai, mãe e filho, proporciona a criação do 

vínculo familiar, além de beneficiar o estabelecimento do 

aleitamento materno de forma segura com o apoio, promoção e 

proteção, de acordo com as necessidades individuais de cada 

puérpera, além de propiciar a diminuição de IRAS (Infecções 

Relacionadas à Assistência a Saúde) (BRASIL,2016).  

O puerpério é o período reconhecido como um momento 

crítico acompanhado de modificações biológicas e psicológicas, 

bem como de inserção social, em que a mulher vivencia as 

primeiras demandas da maternidade por meio da 

amamentação, banho e cuidados ao neonato, além da 
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necessidade do seu próprio autocuidado (MERCADO et al., 

2017).  

Devido as mudanças que o puerpério traz, é comum que 

a mãe sinta-se emocionalmente vulnerável perante a 

insegurança, ansiedade e dúvidas no que se refere ao cuidado 

do recém-nascido bem como dos reajustes familiares 

necessários e o autocuidado com o corpo em processo de 

readaptação em decorrência do período puerperal (MERCADO 

et al, 2017).  

Silva et al (2020), afirmam que uma relação harmoniosa 

entre enfermeiro e puérpera é de extrema importância no 

processo puerperal, pois, por meio desse vínculo é gerado na 

mulher sentimento de confiança e segurança. Desse modo, a 

paciente sente-se à vontade em expressar seus sentimentos e 

compartilhar seus medos, incertezas e outras emoções que o 

período pós parto propicia.  

Segundo Strefling et al (2017), nos períodos de transição 

do puerpério, as modificações consideradas fisiológicas podem 

desencadear um puerpério patológico, ou seja, o surgimento de 

infecção puerperal, hemorragia, transtorno psicológico entre 

outras complicações frequentes que podem acometer a mãe ou 

o recém-nascido, como icterícia, infecção no coto umbilical e 

desnutrição.  

Nesse sentido, a implementação do alojamento conjunto 

conforme preconiza a portaria MS/GM Nº 1016/93, possibilita 

uma iniciativa favorável para que todos os profissionais de 

saúde, em especial o enfermeiro, difundam informações à mãe 

em relação ao cuidados de saúde que potencializem os 

resultados satisfatórios materno e infantil, de forma especial no 
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que diz respeito ao autocuidado e cuidado ao do neonato ( 

STREFLING et al., 2017). 

Mesquita et al (2019), afirmam que o enfermeiro se 

sobressai quando o assunto é assistência materna hospitalar. 

Esse destaque é oriundo do grande conhecimento 

teórico/prático que o profissional tem em relação ao ciclo 

gravídico-puerperal, e é a partir desses conhecimentos que o 

enfermeiro tem competência em direcionar um cuidado 

adequado bem como ter autonomia para tomar decisões em 

possíveis intercorrências.  

Sabe-se que a saúde e bem estar do recém-nascido 

interfere de forma direta na recuperação da puérpera, por isso, 

o enfermeiro atuante no alojamento conjunto é capaz de 

identificar necessidade de intervenções emergentes ou até 

mesmo transferência para UTI neonatal (unidade de terapia 

intensiva). Dessa forma, percebe-se que a assistência prestada 

ao neonato no alojamento conjunto é importante determinante 

na diminuição da mortalidade neonatal, visto que a agilidade do 

reconhecimento das necessidades influencia no êxito da 

assistência (DULFE et al., 2015).  

Nesse sentido, surgiu a seguinte questão norteadora: 

Qual a importância do enfermeiro no alojamento conjunto? Em 

resposta à essa pergunta, objetivou-se descrever a atuação do 

enfermeiro no alojamento conjunto. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa onde a prática é 

baseada em evidências que permite a busca, a avaliação, 



ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ALOJAMENTO CONJUNTO: REVISÃO 
INTEGRATIVA 

 

21 
 

crítica e síntese de evidências. As etapas da pesquisa foram 

feitas a partir da escolha do tema e problema de pesquisa, 

fazendo busca na literatura, observação dos estudos e análise 

dos resultados e discussões (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008).  

A coleta de dados ocorreu na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), nas bases de dados eletrônicas:  Literatura Latino 

Americana (LILACS); BDENF (Base de dados de enfermagem) 

e manuais do Ministério da Saúde. A captura dos artigos foi feita 

a partir do vocabulário estruturado dos descritores em ciências 

da saúde (DeCS): Alojamento conjunto, Assistência de 

enfermagem e Puerpério, em agosto de 2020. Posteriormente 

foi feito o cruzamento com o operador boleano AND.  

Foi adotado como critério de inclusão estudos publicados 

em português no formato de artigos e teses, acessíveis em sua 

completude e gratuitos, que abordassem de forma direta o 

assunto proposto, no período de 2015 a 2020, e manuais do 

Ministério da Saúde. Como critérios de exclusão, trabalhos que 

não expuseram resumos na íntegra nas bases de dados 

pesquisadas e que não discutissem sobre a temática proposta. 

Salienta-se que a busca foi realizada de forma ordenada, 

respectivamente, LILACS e BDENF; desta maneira as 

publicações que se encontravam indexadas em mais de uma, 

foram selecionadas na primeira busca. 

  Feito a análise após os critérios de inclusão e exclusão, 

os trabalhos foram selecionados pelos títulos e, depois pelos 

resumos, posteriormente foram lidos na íntegra e destes se 

compôs a amostra deste estudo.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Quanto aos resultados, selecionou-se 12 estudos 

potencialmente relevantes, restando 8 trabalhos que atendiam 

aos critérios de elegibilidade e compondo o presente estudo. A 

seguir apresentar-se-á um panorama geral das publicações. 

 

Quadro 1: Distribuição dos dados analisados como título, autores, ano de 
publicação, objetivo, resultados principais. Natal, 2020. 

Título Autor Objetivo Principais 
Resultados 

Cuidados e 
orientações de 
enfermagem às 
puérperas no 
alojamento 
conjunto 

Mercado 
et al., 
2017 

Verificar as 
orientações 
prestadas pelo 
enfermeiro à 
puérpera em 
Alojamento Conjunto 
(AC) 

O estudo reconhece 
o período do 
puerpério como uma 
fase de grandes 
modificações. 
Nesse sentindo, os 
autores descrevem 
a assistência que o 
enfermeiro oferece 
no alojamento 
conjunto, desde o 
banho do recém-
nascido até 
orientações em 
relação à 
amamentação.  

Intervenções 
do enfermeiro 
na atenção e 
prevenção da 
depressão 
puerperal  
 
 

Silva et 
al., 2020 
 
 

Identificar a 
produção científica 
sobre as 
ações/intervenções 
que podem ser 
desenvolvidas pelo 
enfermeiro na 
atenção e prevenção 

Os autores 
propiciam uma 
reflexão crítica em 
relação ao período 
gestacional até o 
puerpério. Nessa 
perspectiva é 
discutido a 
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de danos da 
depressão puerperal 

importância do 
acompanhamento 
do enfermeiro à mãe 
desde o momento 
do pré-natal até o 
nascimento. Essa 
atuação deve ser 
pautada não 
somente em 
aspectos teóricos e 
práticos, mas 
também na 
sensibilidade que o 
enfermeiro traz 
consigo. 

Percepções de 
puérperas 
sobre o cuidado 
de enfermagem 
no alojamento 
conjunto 

Strefling 
et al, 
2017 
 

Conhecer a 
percepção das 
puérperas sobre o 
atendimento dos 
profissionais de 
Enfermagem no 
alojamento conjunto 
 
 

Por meio da 
percepção das 
puérperas o estudo 
expõe a importância 
do enfermeiro no 
alojamento 
conjunto. Visto que 
as puérperas 
narram o quanto 
sentem-se seguras 
através das 
orientações dos 
enfermeiros.  

Percepções de 
puérperas 
acerca do 
cuidado de 
enfermagem 
recebido no 
pós-parto 
imediato 

Mesquita 
et al., 
2019 
 

Conhecer as 
percepções de 
puérperas acerca do 
cuidado de 
enfermagem durante 
o pós-parto imediato 

É descrito por meio 
das sensações das 
puérperas, a grande 
confiança e 
segurança que o 
enfermeiro 
proporciona a elas 
por meio da 
assistência e 
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cuidado.  

Cuidados de 
enfermagem no 
período pós-
parto: Um 
enfoque na 
atuação do 
enfermeiro 
diante as 
complicações 
puerperais 

Teixeira 
et al., 
2019 
 

 Objetivou-se 
apontar as principais 
complicações 
durante o puerpério 
e descrever os 
cuidados de 
enfermagem 
necessários frente à 
estas complicações 

Apresenta relatos 
em relação aos 
cuidados oferecidos 
pelo enfermeiro em 
relação a diversas 
situações, desde a 
aferição dos sinais 
vitais, orientações, 
até as intervenções 
e notificações 
relacionadas as 
complicações 
durante o puerpério. 

O cuidado de 
enfermagem na 
admissão e 
permanência 
do recém-
nascido no 
alojamento 
conjunto na 
transferência 
intra-hospitalar 
 

Dulfe et 
al., 2015 
 

Analisar os cuidados 
de enfermagem 
instituídos aos 
recém-nascidos em 
alojamento conjunto 
que, posteriormente, 
passaram por 
transferência intra-
hospitalar 

Enfatiza a 
importância da 
assistência e 
reconhecimento 
pelo enfermeiro em 
relação as 
necessidades do 
neonato no 
alojamento conjunto 
e terapia intensiva. 
Tal percepção e 
reconhecimento é 
importante indicador 
na taxa de 
mortalidade 
neonatal.  

Atuação do 
enfermeiro no 
manejo clínico 
da 
amamentação: 
estratégias 

Costa et 
al., 2018 

Compreender as 
estratégias de 
orientação realizada 
pelos enfermeiros 
durante o processo 
do manejo clínico da 

Explicita as 
estratégias 
desenvolvidas pelo 
enfermeiro frente ao 
manejo clínico da 
amamentação. 
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para o 
aleitamento 
materno  
 

amamentação Essas estratégias 
favorece o 
desenvolvimento e 
consolidação de 
uma relação 
amorosa entre o 
binômio através da 
amamentação. 

Inserção do pai 
nas 
maternidades 
municipais do 
Recife: Opinião 
dos técnicos e 
auxiliares de 
enfermagem 
 

Melo et 
al., 2017 

Descrever a opinião 
dos técnicos e 
auxiliares de 
enfermagem do 
centro obstétrico e 
alojamento conjunto, 
sobre a inserção do 
pai como 
acompanhante no 
processo parturitivo, 
nas maternidades 
municipais do Recife 

Descreve a 
importância de um 
acompanhante com 
ênfase no pai, 
afirmando que a 
presença do 
companheiro 
propicia sentimento 
de confiança, 
acolhimento e 
segurança. 

Fonte: Dados de Pesquisa. 

 

 É notório as grandes modificações fisiológicas e 

psicológicas que o período puerperal traz. Desde o momento da 

admissão da gestante na unidade hospitalar até o momento da 

alta, o enfermeiro é atuante na assistência e escuta qualificada, 

com o intuito de proporcionar à puérpera conforto e segurança 

durante toda a permanência no alojamento conjunto 

(TEIXEIRA., et al 2019). 

 Mercado et al (2017), descreve a importância da 

permanência e atuação do enfermeiro no alojamento conjunto. 

O estudo ressalta que para atuar nessa unidade não se faz 

necessário grandes equipamentos sofisticados, isso pode ser 
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explicado pelo grande conhecimento que ele detém em relação 

ao ciclo gravídico puerperal. Outrossim, o saber do enfermeiro 

em relação aos cuidados desenvolvidos ao binômio, não 

extingue a necessidade de comunicação, disponibilidade, 

acolhimento e competência profissional para que a puérpera 

sinta-se acolhida. 

A partir do momento da admissão no alojamento 

conjunto, o enfermeiro desenvolve ações ao binômio mãe-filho 

visando evitar, controlar e reduzir infecções puerperais, 

proporcionando a estimulação do autocuidado junto com o 

favorecimento do desenvolvimento do vínculo mãe e filho. 

(STREFLING et al., 2017). 

Partindo dessa premissa, a mãe pode apresentar 

momentos de dependência dos cuidados de enfermagem 

oferecidos a ela e a seu filho, e é exatamente nesse momento 

onde o enfermeiro atua de forma a direcionar uma assistência 

que atenda às necessidades do binômio mãe-filho. Além do 

que, é intrínseco a ele cuidar de forma holística de ambos 

(MERCADO et al., 2017).  

 Há muitos posicionamentos no que diz respeito a relação 

entre o profissional enfermeiro e a paciente, tal discussão 

baseia-se na necessidade de compreensão de que nada vale 

conhecer e realizar procedimentos, se não houver 

humanescência no assistir. Outrossim, as ações que o 

enfermeiro desenvolve no alojamento conjunto devem ser 

permeadas pela técnica, teoria, escuta, acolhimento e empatia, 

reconhecendo a puérpera como um ser biopsicossocial. 

(SILVA., et al 2020). 
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Percebe-se que a eficácia das práticas assistenciais 

desenvolvidas durante o período puerperal no âmbito do 

alojamento conjunto parte da asserção do relacionamento 

interpessoal da tríade profissional/puérpera/família, que está 

diretamente associado a sensibilidade, a capacidade de ouvir, 

e a confiança que a atuação do enfermeiro transmite. Diante 

desse fato, percebe-se que o enfermeiro desenvolve ações não 

somente voltadas à assistência hospitalar, mas favorece um 

amparo frente as características inerentes a ele, como o ouvir, 

cuidar e confortar (STREFLING et al., 2017).  

 Silva et al (2020) menciona que o índice de depressão 

puerperal é alto, essa patologia ocasiona alterações 

emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas. Nesse 

sentindo, é fundamental a presença do enfermeiro durante todo 

o pré-natal e período pós-parto. Tal presença proporciona a 

detecção de sinais que mostram a existência do início de uma 

depressão pós-parto, sendo essa identificação crucial no 

momento da permanência do alojamento conjunto, visto que a 

partir desse reconhecimento, o enfermeiro tem autonomia para 

desenvolver assistência visando o acolhimento e cuidado 

adequado diante dessa situação.  

 O feedback das mães diante a atuação do enfermeiro no 

alojamento conjunto é indispensável para a análise de pontos a 

serem melhorados. Percebe-se que a satisfação e alegria das 

puérperas em serem bem acolhidas e bem informadas é nítida, 

além do mais, elas identificam que o cuidado prestado aos seus 

filhos é de extrema excelência. Essa percepção gera 

sentimento de alegria e paz, tais emoções são extremamente 

importantes no período puerperal (STREFLING et al., 2017). 
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 Mesquita et al (2019), enfatizam as sensações no qual 

as puérperas desenvolvem a partir do cuidado de enfermagem, 

e vale destacar que em vários relatos foram descritos que a 

enfermagem é a equipe mais presente durante toda a 

permanência no alojamento conjunto. Um ponto importante a 

ser citado, é que em todas as explanações as mães narravam 

que por meio do enfermeiro, muitas dúvidas foram sanadas, 

além de ser descrito  que o enfermeiro sempre permanece 

atento a todo e qualquer eventual sintoma que era desenvolvido 

em algumas puérperas, bem como observações de que o 

enfermeiro é o profissional que escuta, observa, cuida e ensina.  

 As palavras de afeto ditas pelas mães mostram que uma 

atuação pautada na ciência em conjunto com o olhar holístico, 

além de desenvolver sensações agradáveis às puérperas, 

proporcionam reconhecimento de que a enfermagem é uma 

profissão indispensável no cuidado (MESQUITA, et al., 2019).  

 Por mais eficiente que seja o cuidado oferecido pelo 

enfermeiro no alojamento conjunto, intervenções existem, e é 

por isso que o profissional deve estar atento aos sinais de 

perigo. O papel do enfermeiro frente as complicações 

puerperais é decisivo na reabilitação da puérpera. Nesse 

sentido, percebe-se que sua atuação pauta-se na promoção, 

prevenção e reabilitação das pacientes, esses pontos são 

cruciais para a diminuição da mortalidade materna (TEIXEIRA., 

et al 2019). 

Nessa perspectiva, a assistência que o enfermeiro 

proporciona, evita complicações e até mesmo óbito, sendo suas 

ações mediadas pela escuta sensível, empatia, acolhimento e 

valorização das especificidades de cada mulher. Todo esse 
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cuidado propicia a parturiente estratégias para o enfrentamento 

e adaptação que a maternidade exige (TEIXEIRA et al., 2019).  

Além do cuidado do enfermeiro com a puérpera, ele atua 

na assistência ao neonato, e essa incumbência é crucial no 

êxito da recuperação do período pós-parto, uma vez que o filho 

estando saudável, a mãe estará feliz. Partindo dessa premissa, 

o olhar atento do enfermeiro ao recém-nascido é determinante 

na hora de possíveis intercorrências, visto que o recém-nascido 

apresenta facilidade de perda de calor, aumento do consumo 

de oxigênio, deficiência calórica, entre outros. Tais situações 

podem levar a um agravamento do estado geral da criança, 

sendo assim, a identificação precoce desses quesitos, 

impulsiona a diminuição da mortalidade neonatal, o que gera 

satisfação e segurança à mãe (DULFE et al., 2015). 

Não menos importante que toda a atuação do enfermeiro 

já descrita, é imprescindível a contribuição do profissional no 

alojamento conjunto em relação a informação no âmbito do 

manejo clínico da amamentação. Por meio dos esclarecimentos 

em que permeiam a amamentação, a nutriz adquiri 

conhecimentos que garantem e asseguram a continuidade do 

aleitamento materno fora do ambiente hospitalar (COSTA et al., 

2018). 

Muitos tabus ainda existem em relação à amamentação, 

principalmente o de que leite materno é fraco e por isso deve-

se haver suplementação. Ou até mesmo, de que quando o 

neonato chora é sinal de que o aleitamento não está suprindo 

suas necessidades nutricionais. O enfermeiro além de atuar 

demonstrando o adequado manejo clínico, adverte com ênfase 

que o leite materno não é fraco nem tampouco insuficiente, 
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encorajando a puérpera e descrevendo que o aleitamento é 

imprescindível para o desenvolvimento adequado do recém 

nascido (COSTA et al., 2018).  

A portaria nº 2.608/2016 ressalta que cabe aos serviços 

de saúde destinar leitos diferentes para as mães em situação 

diferente daquelas que os filhos estão saudáveis, dando 

destaque para situações em que puérperas impossibilitadas de 

amamentar por qualquer fator, devem ficar em um ambiente 

diferente das demais. No entanto, em algumas situações devido 

a superlotação do sistema, observamos que essa distinção não 

consegue ser feita. Dessa forma, o enfermeiro deve atuar 

proporcionando apoio, segurança, conforto, e assistência para 

alívio de dor se necessário (BRASIL,2016). 

 É notório que a atuação do enfermeiro no alojamento 

conjunto é de extrema importância, por outro lado, não se pode 

negar que a permanência de um acompanhante, em especial o 

pai, gera na puérpera uma sensação de segurança e proteção, 

sendo assim, a inserção do pai no período puerperal é de 

extrema relevância. Além disso, a presença do genitor no 

alojamento conjunto proporciona ao desenvolvimento e 

fortalecimento do vínculo entre pai e filho (MELO et al., 2017).  

Posto isso, além de uma boa relação entre o enfermeiro 

e a puérpera, é importante a presença de um acompanhante 

durante toda a permanência no alojamento conjunto, visto que 

a companhia escolhida pela mulher proporciona bem-estar 

físico e emocional. O enfermeiro deve inserir o acompanhante 

no diálogo em relação às informações ministradas, pois, a 

escuta do companheiro é fundamental no auxílio à mãe quando 

ocorrer a alta hospitalar (MELO et al., 2017). 
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Ainda, durante o momento da alta hospitalar, o 

enfermeiro junto com a equipe multidisciplinar deve fomentar 

que à mãe procure a unidade básica de saúde (UBS) ou uma 

unidade de pronto atendimento (UPA), caso ela desenvolva 

sinais de infecção, atentando-se principalmente ao aspecto, 

coloração e odor do lóquio, sensação de angústia, astenia 

exacerbada, ou outros desconfortos, bem como aconselhar e 

promover o conhecimento de que as consultas e vacinações a 

serem realizadas com o neonato é de extrema importância  

(BRASIL,2016). 

Um ponto importante a ser dito ainda no momento da alta 

hospitalar é o de que caso a mãe apresente intercorrências na 

amamentação, o banco de leite humano oferecerá assistência 

referente as boas práticas de amamentação, bem como as 

orientações referente à doação do leite materno (BRASIL, 

2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

 Diante do exposto, é nítido que a atuação do enfermeiro 

no alojamento conjunto perpassa a técnica e teoria adquirida ao 

longo do período acadêmico, sendo imprescindível que o 

conhecimento seja difundido a fim de que o período sublime do 

puerpério seja vivido de forma leve, segura e sem 

intercorrências.  

 É notório que no curso de graduação a tendência seja 

lecionar com ênfase no cuidado baseado na ciência, tal conduta 

não é falha. No entanto, pode-se dizer que ocorre um equívoco 

ao pensar que o ensinamento limita-se apenas ao transmitir o 
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conhecimento. Não se aprende empatia em graduação, não há 

matéria que explique como ser empático, tal caraterística deve 

ser aflorada no enfermeiro visto a necessidade de tocar o outro, 

tocar a história do próximo. 

 Além do que, o período puerperal é marcado por grandes 

modificações, desde físicas até emocionais, tais 

transformações podem gerar sentimento de incapacidade, 

baixa autoestima, desencorajamento, falta de confiança em si 

mesma, entre outros. Nessa perspectiva, compreende-se que 

através de um olhar atento, tais emoções podem ser percebidas 

pelo enfermeiro e a partir daí, intervenções devem ser tomadas 

para que a nutriz sinta-se acolhida, encorajada, autoconfiante.  

Percebe-se a grande responsabilidade que o enfermeiro 

possui em atuar no alojamento conjunto, pois como já 

mencionado, não se trata apenas de proporcionar cuidados, a 

atuação é pautada na sensibilidade do saber ouvir, do saber 

dialogar, no colocar-se no lugar do outro. O enfermeiro é o 

profissional que têm maior contato com o paciente e é por esse 

motivo que a profissão pode em poucas palavras ser descrita 

como a do amor.  

Sim, essa afirmação é pautada na essência da 

enfermagem, o amar, sorrir, cuidar, ouvir, abraçar. Por fim, 

destaca-se que a atuação do enfermeiro no alojamento 

conjunto é pautada no conhecimento e visão holística ao 

binômio.  
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RESUMO: A episiotomia é defendida como indicação obstétrica 
na tentativa de evitar ou diminuir a lesão dos tecidos do canal 
do parto, favorecer o período expulsivo, evitar danos 
desnecessários ao assoalho pélvico. Consiste em um 
procedimento operatório invasivo, mais recorrente na 
obstetrícia moderna, que interfere diretamente na qualidade de 
vida da mulher. Objetiva-seompreender os impactos causados 
pela Episiotomia e como o cuidado humanizado pode 
potencializar o processo de restauração da saúde da mulher. 
Trata-se de um estudo bibliográfico com fontes publicadas em 
livros, periódicos, dissertações e artigos disponíveis em meios 
eletrônicos, sendo selecionados 20 artigos compreendidos no 
período de 2009 a 2019. Os estudos demonstram a omissão de 
informações, indicações, vantagens, desvantagens, possíveis 
complicações de sua prática, e o não consentimento prévio das 
mulheres, evidenciando a relação autoritária, exercida pelos 
profissionais durante a assistência ao parto. A humanização da 
assistência de enfermagem se faz necessária, quando se 
compreende os impactos da Episiotomia e as implicações que 
esta prática pode repercutir na vida da mulher. A enfermagem 
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é indispensável no desenvolvimento de capacidades técnicas e 
científicas, de modo a realizar este ato de forma correta, bem 
como decidir se deve ou não recorrer a esta intervenção, 
segundo a sua avaliação criteriosa e individualizada e quando 
seja estritamente necessário. 
Palavras-chave: Humanização. Assistência de Enfermagem. 

Episiotomia. Saúde da Mulher. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O parto é um processo fisiológico caracterizado pelo 

término da gestação e o nascimento do feto. Neste momento 

algumas condutas são importantes com a finalidade de 

promover um parto e nascimento saudável (PINHEIRO et al., 

2012). Segundo Aratani et al (2014), o parto normal é 

considerado fisiológico porque o feto ultrapassa as barreiras do 

sistema reprodutor feminino sistematicamente por meio das 

contrações uterinas, proporcionando a expulsão da criança sem 

intervenções cirúrgicas, já no parto cesariano, é necessário 

uma incisão cirúrgica na parede abdominal para a extração 

manual do bebê. 

Embora as modificações fisiológicas sejam necessárias 

para que ocorra o parto, o assoalho pélvico fica exposto a 

modificações que poderão evoluir para lesões na região 

perineal. Assim, durante a expulsão do feto surge a 

possibilidade da realização da episiotomia (COSTA et al., 

2011). Este é um procedimento cirúrgico (incisão), realizado no 

período expulsivo, que tem como objetivo evitar lacerações na 

região perineal, mas que, em algumas situações pode 

influenciar na ocorrência de um trauma perineal mais grave que 

uma laceração espontânea (MATHIAS et al., 2015). 
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Para o Ministério da Saúde (2014) a episiotomia é 

defendida como indicação obstétrica para impedir ou diminuir a 

lesão dos tecidos do canal do parto, favorecer a liberação do 

feto, evitar danos desnecessários ao assoalho pélvico, visando 

evitar prolapsos genitais e incontinência urinária futura, além de 

reduzir o risco de morbimortalidade infantil, retocele, cistocele e 

relaxamento da musculatura pélvica. No entanto, os supostos 

efeitos adversos da episiotomia, estão relacionadas a extensão 

do corte com lesão de esfíncter anal e retal, resultados 

anatômicos não satisfatórios tais como pregas cutâneas, 

assimetria ou estreitamento excessivo do intróito, prolapso 

vaginal, fístula reto-vaginal e fístula anal, aumento  na perda 

sanguínea e hematomas, dor, edema locais, infecção, 

deiscência e disfunção sexual.  

A lei do exercício profissional 7.498/86 e o decreto-lei 

94.406/87 assegura ao enfermeiro obstetra, realizar a 

assistência a parturiente, destacando a responsabilidade na 

articulação do cuidado humanizado, por meio de capacitação 

técnica e conhecimento científico que pode contribuir 

consideravelmente na transformação dos paradigmas atuais 

(POMPEU et al., 2017). 

A equipe de saúde deve estar preparada para acolher a 

grávida, seu companheiro e família, respeitando todos os 

significados desse momento (GOMES et al.,2014). A 

assistência humanizada ao parto é muito discutida por 

enfermeiros obstetras, onde existe uma preocupação em 

instituir tecnologias que auxiliem na fisiologia do parto 

preservando a integridade corporal e evitando intervenções 

desnecessárias (SALGE et al., 2012). 
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Com base nesse estudo, estabeleceu-se os seguintes 

questionamentos: Qual a real necessidade de indicação da 

episiotomia, quais as possíveis implicações esta prática pode 

desencadear, e Como oferecer uma assistência humanizada a 

essas mulheres? Assim, a pesquisa tem como objetivo, 

encontrar artigos publicados a respeito de evidências em 

episiotomia e as implicações que este procedimento pode 

desencadear na vida da mulher, e como fornecer subsídios aos 

profissionais de enfermagem, a respeito de ações que 

garantam uma assistência humanizada e menos 

intervencionista. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Buscou-se uma revisão sistemática da literatura, em 

Setembro de 2019, com buscas de estudos primários em 

grandes bases de dados: MEDLINE, LILACS, SCIELO, IBES, 

EMBASE, GOOGLE SCHOLAR com os seguintes descritores: 

Humanização, Assistência de Enfermagem, Episiotomia, Saúde 

da mulher. Tais descritores fazem parte do banco de dados dos 

Descritores de Ciências da Saúde – DECS. A chave de busca 

foi: <<(((((episiotomia) AND incisão cirurgica) AND 

complicações). Identificou-se na primeira análise um número de 

523 artigos.  

Tais estudos passaram por dois revisores e analisados 

quanto aos critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de 

inclusão foram: estudos na língua inglesa ou portuguesa; 

publicados a menos de dez anos; artigos primários; amostra 

consistente em processo parturitivo. Os critérios de exclusão 

foram aqueles que não atenderem os critérios anteriores. 
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  Após a consolidação e concordância dos estudos 

escolhidos pelos revisores, encontrou-se o número final de 

estudos elegíveis e que fizeram parte desta revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a seleção dos artigos resultantes da chave de 

busca, houve a primeira filtragem que diz respeito à idioma e 

título, resultando em 242 estudos. Logo depois foi visto os 

critérios de elegibilidade, agora com leitura de resumos de 35 

artigos. 

Foram analisados ao final, 20 artigos, apresentados de 

acordo com as suas características e critérios de inclusão e 

exclusão, determinados anteriormente. 

A Tabela 1 denota as características principais dos 

estudos, destacando: autor/ ano, tipo de estudo, base de dados 

e periódico. 

 

Tabela 1. Características dos estudos incluídos. 

 
Autor, Ano 

 
Tipo de estudo 

 

 
Bases de dados 

 
Periódico 

 

SILVA, 2011 ESTUDO 
EXPLORATÓRIO 

QUALITATIVO 

GOOGLE 
SCHOLAR 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL 

FLUMINENSE 
 

BELEZA et al., 
2012 
 

ESTUDO 
DESCRITIVO 

BVS REBEn 

LOPES et al., 
2012 

ESTUDO 
DESCRITIVO 
QUALITATIVO 

 

BVS REV. DE 
PESQUISA: 
CUIDADO É 

FUNDAMENNTA
L 
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LIMA et al., 2013 
 

REVISÃO DE 
LITERATURA 

GOOGLE 
SCHOLAR 

REISTA UNINGA 
REVIEW 

 

COSTA et al., 
2015 

REVISÃO 
INTEGRATIVA 

GOOGLE 
SCHOLAR 

CARPE 
DIEM:REVISTA 
CULTURAL E 

CIENTIFICA DO 
UNIFACEX 

 

DENGO et al., 
2016 
 

ESTUDO 
QUALITATIVO E 

DESCRITIVO 

BVS COGITARE 
ENFERM. 

GARRETT; 
OSELAME; 
NEVES, 2016 

ESTUDO 
DESCRITIVO 
QUALITATIVO 

GOOGLE 
SCHOLAR 

REV. SAUDE E 
PESQUISA 
MARINGA 

 
MESEGUER et 
al., 2016 
 

 
ESTUDO 

DESCRITIVO, 
TRANSVERSAL 
E ANALITICO 

 

 
BVS 

 
RLAE 

VILLELA et al., 
2016 
 

ESTUDO 
DESCRITIVO 

QUANTIQUALITA
TIVO 

 

BVS REV. 
ENFERMAGEM 

UERJ 

CAMBOIM et al., 
2017 
 

 
PESQUISA 

QUALITATIVA 

 
GOOGLE 
SCHOLAR 

 

 
ARQ. CIÊNC. 

SAÚDE. 

POMPEU et al., 
2017 
 

 
ESTUDO 

DESCRITIVO 
QUALITATIVO 

 
BVS 

 
RECOM 

GUIMARÃES et 
al., 2018 

REVISÃO 
INTEGRATIVA 

GOOGLE 
SCHOLAR 

REV. 
ENFERMAGEM 
UFPE ON LINE 

 

ROCHA et al., 
2018 
 

ESTUDO 
DESCRITIVO E 

RETROSPECTIV
O 

BVS COGITARE 
ENFERMAGEM 
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ROCHA; 
ZAMBERLAN, 
2018 
 

REVISÃO 
INTEGRATIVA 

BVS REVOL 

ANDRADE et al., 
2019 
 

REVISÃO 
BIBLIOGRAFICA 

GOOGLE 
SCHOLAR 

 

GEP NEWS 

CARNIEL et al., 
2019 
 

REVISÃO 
INTEGRATIVA 

GOOGLE 
SCHOLAR 

JORNAL OF 
NURSING AND 

HEALTH 
 

DESSANTI; 
NUNES, 2019 

REVISÃO 
BIBLIOGRAFICA 

GOOGLE 
SCHOLAR 

REV. MEDICINA 
DE FAMILIA E 

SAUDE MENTAL 
 

LINS; SILVA; 
OLIVEIRA, 2019 
 

REVISÃO 
INTEGRATIVA 

GOOGLE 
SCHOLAR 

CNPq 

 
ROCHA; 
WESTPHAL; 
GOLDMAN, 2019 
 

 
ESTUDO 

DESCRITIVO DE 
CORTE 

TRANSVERSAL 

 
GOOGLE 
SCHOLAR 

 
BRASILIAN 
JOURNAL O 

HEALTH 
REVIEW 

SILVA; SILVA, 
2019 
 

REVISÃO 
INTEGRATIVA 

GOOGLE 
SCHOLAR 

GEP NEWS 

Fonte: a pesquisa, 2019. 

A apresentação da Tabela 2, inclui: autor/ano, resultados 

e discussão, e abrange os principais fatores associados a 

pratica da episiotomia. 
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Tabela 2. Estudos selecionados e principais resultados 

 
Autor, ano Resultados e conclusões 

SILVA, 2011 Os resultados apontam: o desconhecimento 

das mulheres em relação aos aspectos que 

norteiam e envolvem a episiotomia/rafia; uma 

visão distorcida do que vem a ser a episiotomia 

e de sua finalidade; ausência de orientações 

acerca do procedimento e dos cuidados 

necessários; perda de autonomia da mulher no 

processo de parto e nascimento e o 

fortalecimento da episiotomia/rafia como prática 

rotineira. As mulheres não guardam significado 

da episiotomia/rafia, pois os profissionais de 

saúde não se comprometem em preparar essas 

mulheres para o parto normal e muito menos 

para a realização da episiotomia/rafia. É 

importante reforçar a necessidade de se rever 

os ensinamentos sobre a episiotomia/rafia no 

ensino obstétrico de enfermagem, onde deve 

ser feito a valorização das práticas não 

invasivas no processo do parto e nascimento ao 

invés da realização dessa intervenção. A 

enfermagem está presente na assistência geral 

e na específica de atuação no parto, por isso 

temos o dever de oferecer uma assistência de 

qualidade e dar condições para que ela possa 

lidar com as transformações que ocorrem em 

seu corpo no parto e no puerpério, 

proporcionando a ela um parto seguro, 
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prazeroso e natural e um puerpério agradável e 

confiante dela mesma. 

 

BELEZA et al., 2012 

 

Para avaliação da dor foi utilizada a Escala 

Numérica e o Questionário McGill, bem como 

um formulário para analisar as atividades que 

estavam limitadas. A média de dor perineal 

encontrada foi cinco. As categorias sensorial e 

avaliação subjetiva foram as mais selecionadas 

no Questionário McGill. A dor perineal foi 

caracterizada como latejante, que repuxa, que 

esquenta, ardida, dolorida, chata, incômoda, 

que prende e que deixa tensa. Sentar, deitar e 

deambular foram as atividades mais limitadas. 

 

LOPES et al., 2012 O material coletado apontou que apesar das 

puérperas referirem que aceitam o 

procedimento por que ele facilita o parto, 

abreviando o sofrimento materno e fetal, elas 

vivenciam sentimentos de dúvidas, medos e 

diversas repercussões no puerpério imediato, 

dentre elas, a dor associada ao corte e a 

episiorrafia, assim como incômodos nas 

realizações de atividades, as quais: 

deambulação, eliminações vesicais e intestinais 

e amamentação. 

 

LIMA et al., 2013 

 

Pode-se afirmar que a episiotomia tornou-se 

rotineira, usada de modo profilático como 

justificativa para evitar traumas perineais à 

morbidade e mortalidade infantil e problemas 
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ginecológicos tais como retocele, cistocele e 

relaxamento do assoalho pélvico. O retorno às 

atividades sexuais varia num tempo específico 

para cada mulher dependendo da sua libido, do 

“medo”, da cicatrização das incisões ou 

lacerações perineais e do grau de atrofia 

vaginal secundária e a episiorrafia é um evento 

que interfere nesse tempo. Muitas mulheres 

não participam da decisão de se fazer ou não a 

episiotomia nem tão pouco são informadas a 

respeito das práticas rotineiras que trazem 

consequência e influenciam na qualidade da 

vida sexual da mesma. 

 

COSTA et al., 2015 Identificaram 30 artigos, destes, 11 foram 

selecionados para o estudo. A pesquisa revela 

grande incidência da episiotomia no momento 

do parto normal, chegando a 90% e destaca 

como complicações da epsisiotomia o aumento 

de hemorragia pós parto, dor no período 

puerperal, maior tempo de internamento, 

formação de hematomas, incontinência urinária 

e fecal, formação de fístulas e dispareunia. 

 

DENGO et al., 2016 

  

Os dados foram analisados com base na 

análise temática, emergindo os seguintes 

temas: Episiotomia: o conhecido desconhecido; 

“Cortando” o direito de escolha; 

Desconhecendo as consequências da 

episiotomia. Observou-se que as mulheres não 

são informadas e orientadas a respeito da 
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realização da episiotomia, o que leva ao 

entendimento errôneo sobre esta prática e à 

limitação do direito de escolha da mulher. Isso 

indica a necessidade de ampliação do 

conhecimento e do resgate da autonomia da 

mulher no processo de parto e nascimento. 

 

GARRETT; 

OSELAME; NEVES, 

2016 

Em 76,27% (n=45) foram submetidas à 

episotomia sem o consentimento ou 

conhecimento prévio. Emergiram durante a 

entrevista fatores como grau de conhecimento 

e de orientação antecipada sobre o 

procedimento; possíveis complicações e 

cuidados após o parto; reação emocional e 

equipe de saúde frente a tal situação. As 

parturientes que só realizaram partos normais 

em todas as gestações predominaram com 

52% (n=26) com faixa etária de 18 a 25 anos. 

Observou-se uma notória insatisfação das 

entrevistadas enquanto pacientes. As falas 

sugerem que a realização da episiotomia 

representou uma violação dos direitos sexuais, 

reprodutivos e emocionais das mesmas. 

 

MESEGUER et al., 

2016 

 

A taxa de episiotomia encontra-se acima das 

recomendações da OMS, que constatou que a 

episiotomia não é um procedimento isolado e 

independente de outras práticas obstétricas. 

Em vez disso, está associada à prática de 

determinadas variáveis clínicas que influenciam 

o aumento na taxa desse procedimento. A 
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porcentagem global de episiotomias foi de 50%. 

As variáveis clínicas que apresentaram uma 

associação significativa foram: primiparidade 

(RR=2,98), idade gestacional > 41 semanas 

(RR=1,2), início do parto estimulado ou 

induzido (RR=1,33), uso de analgesia epidural 

(RR=1,95), uso de ocitocina (RR=1,58), 

posição de litotomia durante a expulsão fetal 

(RR=6,4) e instrumentação (RR=1,84). Por 

outro lado, idade materna ≥ 35 anos (RR=0.85) 

e peso do neonato < 2500 g (RR=0,8) estão 

associados a uma menor incidência de 

episiotomia.  

 

VILLELA et al., 2016 

 

Evidenciaram déficit quanto ao esclarecimento 

das mulheres sobre a episiotomia e 

repercussão dos sentimentos vivenciados pelas 

mulheres no puerpério. As episiotomias foram 

realizadas sem informação e sem autorização 

prévia. 

 

 

CAMBOIM et al., 2017 

 

 

Quando questionadas quanto ao conhecimento 

da episiotomia, todas as mulheres relataram 

não terem conhecimento sobre esse assunto. 

Comprovou-se como principais alterações 

emocionais, o medo de realizar algum esforço 

físico em função da presença da episiorrafia. 

Como alterações físicas, as participantes do 

estudo apontaram dor, dificuldade de 

locomoção no leito, ardência, prurido, 
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dificuldade para micção e evacuação, e 

dispareunia como principais incômodos físicos. 

 

POMPEU et al., 2017 

 

Apontam para a falta de esclarecimento e o 

desconhecimento das participantes quanto ao 

termo episiotomia, fatores que podem 

influenciar o evento do parto e, ainda, a 

violência de gênero que ocorre nas instituições 

de saúde, como a violência obstétrica, a qual 

está perpetrada nas maternidades e, muitas 

vezes, não é percebida por quem as pratica e, 

também, por quem sofre essa violência. 

 

GUIMARÃES et al., 

2018 

Foi possível verificar que a maioria dos estudos 

se referem à prática da episiotomia como 

intimamente ligada a primiparidade, rigidez 

perineal, macrossomia e prematuridade. 

 

ROCHA et al., 2018 

 

A episiotomia ocorreu em 174 (19,7%) partos e 

em 512 (59%) houve lacerações perineais. A 

integridade perineal foi mantida em 187 (21,4%) 

partos. As principais indicações estiveram 

relacionadas às condições do períneo: 54 

(58,1%) por rigidez perineal, 22 (23,7%) 

períneo curto e 19 (20,4%) eminência de 

laceração grave. Conclusão: a prática de 

episiotomia entre residentes está acima do 

recomendado pela OMS e, com relação às 

justificativas apresentadas, há discrepância 

com as mundialmente  
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Utilizadas, trazendo reflexões acerca do 

modelo de formação e do distanciamento entre 

teoria e prática. 

 

ROCHA; 

ZAMBERLAN, 2018 

 

Emergiram as categorias <<Fatores 

relacionados à prática da episiotomia e 

ocorrência de lacerações perineais e 

indicações para a realização>>; <<Abordagem 

do profissional que presta assistência ao parto 

normal>> e <<Estratégias para a prevenção de 

lacerações perineais>>. 

 

ANDRADE et al., 2019 

 

Os enfermeiros tem uma relevância ao que se 

diz sobre práticas humanizadas na obstetrícia, 

por isso vale ressaltar que é preciso além de 

uma padronização de métodos e proibições de 

alguns métodos considerados violentos é 

necessário que os profissionais se adéquem as 

práticas que tragam benefícios deixando as que 

estão em desusos para que se evitem os efeitos 

negativos nas parturientes. 

 

 

CARNIEL et al., 2019 

 

 

Amostra composta por 31 artigos, dos quais 22 

(71%) foram escritos em português e nove 

(29%) em inglês. A violência obstétrica é 

definida como atos e procedimentos que 

prejudicam a mulher nos aspectos físicos, 

verbais e psicológicos em todo o ciclo gravídico-

puerperal. A episiotomia quando realizada de 

forma rotineira e sem autorização da mulher 
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configura-se violência obstétrica. Os estudos 

analisados nesta revisão procuram transformar 

o modelo intervencionista em humanizado e 

que mantenham a autonomia da mulher no 

trabalho de parto, com uma assistência 

fundamentada cientificamente. 

 

DESSANTI; NUNES, 

2019 

 

O Ministério da Saúde do Brasil, apesar de 

recomendar o seu uso seletivo, não determina 

a taxa ideal a ser atingida. Estima-se, por 

alguns autores, que uma frequência ótima 

deveria situar-se entre 10 a 30% do total de 

partos vaginais. A técnica não impede o 

aparecimento da dispareunia ou melhora a 

função sexual da paciente no período pós-

parto. Muitos autores associam a episiotomia a 

um nível maior de dor e que não há diferença 

significativa entre o aparecimento de 

incontinência urinária nas mulheres submetidas 

ou não a episiotomia. De modo que a aplicação 

rotineira dessa técnica não diminui a dor ou 

previne incontinência urinária. Nenhuma 

pesquisa de qualidade adequada demonstrou 

que a episiotomia reduziria o risco de laceração 

retal ou diminuiria o tempo de cicatrização. 

Nenhum estudo apoiou a episiotomia rotineira 

como uma intervenção protetora para 

incontinência anal. Esse procedimento não teve 

efeito protetor nem causador sobre o prolapso 

urogenital. 
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LINS; SILVA; 

OLIVEIRA, 2019 

 

Observou-se além de pouco conhecimento e 

esclarecimento, não foi solicitado a autorização 

para realização da episiotomia, tendo como 

consequência física e emocional de curto a 

longo prazo. 

 

ROCHA; WESTPHAL; 

GOLDMAN, 2019 

 

Evidenciou-se que as participantes relataram 

conhecimento “muito bom” em relação a 

episiotomia e indicam a realização na 

existência de feto macrossômico, em iminência 

de rotura perineal, na presença de mecônio, na 

distócia de ombro, na primariedade e 

prematuridade. No entanto, os achados 

apontam a existência de desafios no 

conhecimento que necessitam ser superados.  

 

SILVA; SILVA, 2019 

 

A atuação da enfermagem é um fator de grande 

relevância para o estímulo ao parto fisiológico e 

humanizado onde a mulher se torna a 

protagonista deste momento natural, 

executando uma diminuição das influências 

externas que direcionam para um parto com 

intervenções. As ações a serem realizadas pela 

enfermagem incluem a promoção de um parto 

mais humanizado, promoção de uma 

capacitação aos profissionais que prestam 

atendimento às parturientes, como também 

ações educativas durante o pré-natal, tornando 

a mulher protagonista do processo do parto, 

desta maneira prevenindo ou diminuindo a 

violência obstétrica. 
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Fonte: a pesquisa,2019 

 

 Os costumes e os métodos relacionados ao parto tem se 

descaracterizado ao longo dos tempos, todavia é de grande 

relevância, promover um parto e nascimento saudável, em um 

momento que é tão significativo na vida da mulher. O parto é 

um processo fisiológico que tem início e evolução natural, 

acompanhadas por contrações uterinas, até que ocorra entre 2 

a 10 cm de dilatação do colo do útero, proporcionando a 

expulsão do feto, que pode acontecer de maneira saudável, 

segura e sem intervenções médicas (COSTA et al., 2015). 

 Neste momento, as mulheres podem ser submetidas a 

procedimentos invasivos e que podem ser prejudicial, a 

exemplo da episiotomia, uma incisão cirúrgica, realizada no 

período expulsivo, na região da vulva (CAMBOIM et al., 2017). 

A episiotomia foi inicialmente defendida por Pomeroy (1918) e 

De Lee (1920) como uso profilático, a fim de evitar traumas e 

complicações fetais, e por durante muitos anos, esta prática foi 

bem aceita e largamente difundida, ainda que sem 

embasamento científico que comprovasse a sua eficácia 

(GUIMARÃES et al., 2018). 

 Outro processo, que colaborou para a sustentação desse 

modelo se deu  pelo interesse crescente da medicina na 

obstetrícia associado à presença de homens auxiliando no 

trabalho de parto a partir do século XVIII, o que contribuiu para 

um aumento do índice de mortalidade. A mulher deixa o 

ambiente domiciliar e passa a utilizar o ambiente hospitalar, 

tornando o parto medicalizado (OLIVEIRA; MIQUILINI, 2005). 
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 Refletindo sobre o paradigma vigente da época, a prática 

era habitualmente justificada, como prevenção de trauma 

perineal severo, danos do assoalho pélvico, de prolapsos e 

incontinências urinárias, além de ser considerada uma incisão 

limpa e regular (GUIMARÃES et al., 2018). Entretanto, a prática 

da episiotomia, tornou-se um procedimento generalista e 

rotineiro, realizada de forma indiscriminada e que gera diversas 

repercussões na vida da mulher (LOPES et al.,2012). 

 A episiotomia pode ser do tipo médio-lateral, mediana ou 

lateral, objetivando aumentar o diâmetro de saída do canal de 

parto. A incisão médiolateral abrange a pele, mucosa vaginal, 

aponeurose superficial do períneo e fibras. A incisão mediana 

apresenta maiores vantagens quando comparados às outras 

incisões, e a que mais preserva a integridade anatômica e 

causa menos sofrimento a mulher. A incisão lateral, por sua vez 

não é mais praticada, em virtude da vascularização do local 

(LIMA et al., 2013). 

 As mulheres são induzidas, por alguns profissionais da 

saúde, de que seus corpos são incapazes de parir naturalmente 

e que existe a necessidade da ajuda dos profissionais e da 

prática da episiotomia para possibilitar a passagem do feto na 

hora do parto, evitando assim, maiores riscos. Para tal 

afirmativa, faz necessário destacar a importância das mulheres 

ser conhecedora do próprio corpo e de seus direitos (DENGO 

et al., 2016). 

 A episiotomia é considerado uma violência obstétrica, onde 

o cuidado ofertado por profissionais obstétricos, infringe o 

direito da mulher, por meio de maus tratos físicos, psicológicos 

e verbais, com procedimentos danosos a saúde (GARRETT; 

OSELAME; NEVES, 2016). 
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 Não existem evidências científicas da beneficência da 

prática recorrente da episiotomia, destacando a necessidade de 

transformar o modelo intervencionista em uma ideologia 

humanizada (CARNIEL; VITAL; SOUZA, 2019). Foram 

identificados que os fatores mais associados ao uso rotineiro da 

episiotomia são primiparidade, rigidez perineal, macrossomia e 

prematuridade, o que difere a organização mundial de saúde 

(OMS) e o ministério da saúde (MS), que contraria o uso 

rotineiro e liberal da episiotomia, utilizado de modo 

assistemático (GUIMARÃES et al., 2018). 

 Estudos apontam uma relação significante entre 

episiotomia e o aumento do risco de lacerações graves, de 3º e 

4º grau, com lesões de esfíncter anal, indicando que esta 

prática deve ser desestimulada. Não há evidências de que a 

episiotomia previne lacerações graves ou relaxamento do 

pavimento pélvico, mas admite-se que esta prática desenvolva 

um maior risco de traumatismo do períneo e complicações, tais 

como, o aumento de hemorragias pós-parto, extensão da 

incisão, dor pós-parto, disfunção sexual, infecções e 

deiscência, formação de hematomas e dispaurenia (ROCHA; 

WESTPHAL; GOLDMAN, 2019). 

  Mulheres episiotomizadas manifestam sentimentos de 

medo, que acarreta dor física, angustias e expectativas geradas 

em torno da episiotomia, o que infringe os direitos sexuais da 

mulher, sua integridade física e sexual, desvalorizando suas 

opiniões, os anseios e medos acarretados por este 

procedimento (LOPES et al., 2012). 

 Os estudos apontam a carência de conhecimentos das 

mulheres, quando questionadas sobre a episiotomia. Há um 

desprovimento de informação, antes, durante e após o 
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processo de parto e nascimento, por parte dos profissionais de 

saúde, impedindo um atendimento contextualizado e 

qualificado (CAMBOIM et al., 2017). 

 Compete aos profissionais de enfermagem, obstetras e 

obstetrizes buscar atualizar os conhecimentos e basear suas 

práticas em evidências científicas, afim de analisar a 

necessidade de realizar a episiotomia, e aplicar técnicas 

seguras de modo a reduzir o uso liberal desta prática (ROCHA; 

WESTPHAL; GOLDMAN, 2019). 

 A enfermagem desenvolve um papel primordial na 

transformação dos serviços de saúde ofertados as mulheres 

durante o processo gravídico puerperal, principalmente como 

educador em saúde, uma vez que é detentor do conhecimento, 

fundamentada na prevenção e promoção da saúde da mulher 

(VILLELA et al., 2016). 

 Incube aos profissionais de enfermagem realizar 

procedimentos que podem reduzir ou evitar a prática da 

episiotomia, por meios de exercícios para fortalecer o períneo 

ou adotar uma posição não horizontal, com o objetivo de evitar 

lacerações (POMPEU et al., 2017). 

 Se faz necessário ainda, orientações e execução de 

métodos não farmacológicos, no qual podemos citar, o uso de 

bolas suíças, massagens que proporcionam maior conforto, o 

uso do balanço pélvico e banhos mornos, de forma a viabilizar 

a participação ativa da mulher (COSTA et al., 2015). 

 O enfermeiro é indispensável no processo de humanização, 

como descreve Costa et al (2015) que diante deste processo 

complexo, e com mudanças peculiares na região genital 

feminina, surge à necessidade de uma assistência de 

qualidade, que visa à reintegração do aparelho reprodutivo 
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feminino. Nesse contexto, destaca-se a importância do 

enfermeiro obstetra na condução do processo de TP e dos 

demais membros da equipe de enfermagem nos cuidados a 

mulher de pós-parto normal submetida à episiotomia. 

 O cuidado deve ser centrado nas necessidades individuais 

de cada mulher. O enfermeiro deve estar apto a orientar, 

esclarecer dúvidas, acolher, aconselhar e auxiliar no parto. 

Manter uma comunicação ativa com a paciente, desenvolve 

vínculos de confiança, de modo a garantir a humanização na 

assistência de enfermagem (POMPEU et al, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

 A prática da episiotomia segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) continua muito acima do permitido, sabe-se 

que esta prática deve ser restritamente reservada para casos 

específicos, que possa comprometer a saúde e segurança da 

mulher no momento do parto. Muitas mulheres são 

episiotomisadas sem nenhuma indicação, levando a sérios 

riscos de saúde como Lesões nos músculos da região íntima, 

Incontinência urinária, Infecção no local do corte, Aumento do 

tempo de recuperação pós-parto e até mesmo trauma de ter 

relações sexuais e engravidar novamente. 

 Diante disso, se faz necessário dar visibilidade e 

autonomia, ampliando a visão ativista da mulher, de maneira a 

decidir sobre qualquer procedimento em relação ao seu corpo. 

Os princípios que norteiam a assistência humanizada está no 

protagonismo da mulher e no respeito de suas escolhas, e não 

de impor interferências em um momento de tanta 

vulnerabilidade. 
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 A educação e atualização dos conhecimentos, a inclusão 

da equipe de enfermagem no cuidado ao parto, a adoção de 

boas práticas e a redução das intervenções durante o parto 

resultam em um número reduzido de episiotomia e melhor 

qualidade de vida após o processo parturitivo. 
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RESUMO: O termo transgênero é compreendido como a não 
paridade entre identidade de gênero e o gênero atribuído ao 
nascimento. Homens transgêneros são aqueles nascidos com 
sexo biológico feminino, mas que identificam-se como homens. 
Sabe-se que o atendimento à saúde dos transexuais 
caracteriza-se por verdadeiras barreiras de acesso, a exemplo 
do constrangimento, preconceito e discriminação. Esta 
pesquisa objetivou identificar as principais barreiras para 
assistência pré-natal de homens transgêneros. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura, subsidiada por buscas nas 
bases de dados: PubMed, ScienceDirect e Scielo. Utilizou-se 
também a ferramenta de busca Google Acadêmico e arquivos 
online do Ministério da Saúde do Brasil. Foram utilizados 
descritores em ciências da saúde (DeCS) para os idiomas 
português e espanhol; para a língua inglesa os descritores 
Mesh. Para refinamento das estratégias de busca utilizou-se o 
operador booleano AND. O levantamento de dados foi realizado 
no mês de setembro. O referido estudo está subsidiado pela 
resolução 510/16 do CONEP. Destacaram-se como barreiras: 
déficit de conhecimento dos profissionais da saúde acerca de 
questões intrínsecas a transexualidade, escassez de material 
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científico e didático para orientação pré-natal, além de 
assistência falha prestada aos homens transgêneros gestantes. 
Conclui-se que há uma urgente necessidade de realizar novos 
estudos científicos, bem como treinamento, especialização 
profissional e criação de protocolos específicos para população 
trans.  
Palavras-chave: Pessoas transgênero. Gravidez. Cuidado 
Pré-natal. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por gênero, a diferença entre homens e 

mulheres que resulta de uma construção social, podendo variar 

de acordo com a cultura (RIBEIRO, 2017). A identidade de 

gênero, por sua vez, é uma expressão construída a partir de 

como a pessoa se reconhece e/ou se apresenta, que pode 

corresponder ou não ao seu corpo biológico, podendo assim, o 

indivíduo se identificar como cisgênero ou transgênero 

(BRASIL, 2016). 

Contemporaneamente, o termo transgênero ou 

incongruência de gênero é compreendido como a não paridade 

entre a identidade de gênero e o gênero atribuído ao 

nascimento. Assim, homens transgêneros são aqueles 

nascidos com o sexo biológico feminino, mas que se identificam 

como homens (BRASIL, 2019). 

Nesse âmbito, a abreviatura LGBT é frequentemente 

utilizada para referenciar Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais. Este acrônimo, desde 2008, foi adotado no 

Brasil durante primeira Conferência Nacional GLBT, 

posteriormente sendo adequado para LGBT. No entanto, 

hodiernamente é propagada a sigla LGBTQQICAPF2K+, a qual 

abrange Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis, 
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Queer, Questionando, Intersexo, Curioso, Assexuais, Pan e 

Polissexuais, Amigos e Familiares, Two-spirit e Kink. Tal 

abrangência tem causado diferentes debates dentro da própria 

comunidade, devido ao tamanho da sigla e os grupos que foram 

inseridos, os quais podem não representar a causa (SOUZA, 

2019). 

Pessoas transexuais apresentam histórico de 

invisibilidade e discriminação, no entanto, atualmente é 

evidente o avanço na aceitação social e maior visibilidade em 

várias áreas, a exemplo da saúde (MALIVER; MAKADON, 

2015).  

Nessa perspectiva, destaca-se que a Política LGBT 

como marca do reconhecimento dos efeitos da discriminação e 

da exclusão no processo de saúde-doença dessa população. 

Suas diretrizes e seus objetivos estão, portanto, voltados para 

mudanças na determinação social da saúde, com vistas à 

redução das desigualdades (BRASIL, 2013). 

Representando os paulatinos avanços, em 2013, o 

Ministério da Saúde do Brasil também publicou a cartilha 

"Política Nacional de Saúde LGBT" constituindo um divisor de 

águas nas políticas públicas de saúde no Brasil, enfatizando 

necessidades e especificidades, em conformidade com os 

postulados de equidade previstos na Constituição Federal e na 

Carta dos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2013). 

No ano de 2019 mais um grande avanço na saúde foi 

alcançado para a população de homens transgêneros com a 

publicação da cartilha "Homens trans: vamos falar sobre 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis?". Esta, 

trata-se de uma cartilha que é resultado da parceria entre o 
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Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de 

Transmasculinidades (Ibrat) e a Rede Nacional de Pessoas 

Trans do Brasil (RedeTrans) (BRASIL, 2019). Ainda no mesmo 

ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) trouxe 

contribuições ao retirar da classificação oficial de doenças, a 

CID-11, o que era chamado de “transtorno de identidade de 

gênero”, pois rotulava a situação de pessoa trans como uma 

doença mental (OMS, 2019). 

Ainda assim, é notória a falta de evidência científica 

sobre experiências trans em áreas clínicas que são diretamente 

ligadas ao gênero, a exemplo da obstetrícia (RICHARDSON; 

PRICE; CAMPBELL-YEO, 2018). No geral, são evidentes as 

lacunas sobre os efeitos de curto e longo prazo da testosterona 

nos órgãos reprodutivos, facilidade de concepção, resultados 

da gravidez, saúde mental e lactação. Tais pontuações 

repercutem no momento da gestação e planejamento familiar 

por serem informações importantes e úteis, interferindo na 

tomada de decisão que permeiam a gestação em homens 

transgêneros (HOFFKLING; MALIVER; SEVELIUS, 2017).  

Sabe-se que o déficit de conhecimento sobre afirmações 

sexuais e cuidadas de saúde reprodutiva para homens trans, 

assim como, a recusa profissional para prover assistência a 

pacientes transexuais são fatores intervenientes negativamente 

no vínculo entre usuários e serviços de saúde (MOSESON et 

al., 2020).  

Ademais, o atendimento à saúde dos transexuais é 

caracterizado pelo constrangimento, preconceito e 

discriminação, apontando a transfobia vigente nos serviços de 

saúde, constituindo verdadeiras barreiras de acesso 

(ANGONESE; LAGO, 2017). Contudo, instituições e 
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profissionais de saúde devem ser preparados para 

desempenhar um papel essencial sobre o bem-estar das 

pessoas trans, pois a forma como é realizada a abordagem e o 

acolhimento nestes ambientes, são de extrema importância 

para a adesão paciente/serviço de saúde (RICHARDSON; 

PRICE; CAMPBELL-YEO, 2018). 

Assim, homens transexuais e pessoas não binárias são 

candidatos aos serviços de ginecologia e obstétrica, tendo em 

vista a manutenção de estruturas orgânicas como mama, vulva, 

vagina e útero. Assim, deve ser provida assistência para 

rastreamento e tratamento de infecções sexualmente 

transmissíveis, rastreamento do câncer cervical e de mama, 

planejamento familiar, avaliação pré-concepcional e cuidado no 

ciclo gravídico e puerperal (STROUMSA; JUSTINE, 2018) 

Entretanto, cuidados de rotina que levem em 

consideração as especificidades da população trans ainda não 

foram inseridos de forma eficaz na assistência de saúde à 

população, fato que coloca em detrimento o atendimento 

dessas pessoas. Estas fragilidades podem ser exemplificadas 

pela política Rede Cegonha e o Protocolo da Atenção Básica: 

Saúde das Mulheres, ambos são norteadores da assistência à 

saúde das mulheres, no entanto, não apresentam clareza 

quanto as demandas do pré-natal de homens transgêneros 

(MALIVER; MAKADON, 2015).  

Fragilidades desta natureza precisam ser exploradas e 

sanadas com urgência, pois homens transexuais podem 

desenvolver o desejo de gestar diante da integridade de ovários 

e útero, e ainda que tenham iniciado a terapia hormonal, tendo 

a capacidade de manter o mesmo número de ovócitos que uma 

mulher cisgênero (LEUNG et al., 2019).  
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Relatos de experiências gestacionais e parto por homens 

trans, podem servir de embasamento para que profissionais da 

área da saúde possam discutir de forma mais eficaz sobre 

opções de fertilidade, os efeitos dos hormônios do sexo oposto 

na fecundidade e como apoiar o bem-estar físico e mental do 

paciente no período gestacional possibilitando a manutenção 

de uma gravidez saudável, mais tranquila e segura. Porém, 

ainda há pouca abordagem e divulgação sobre a experiência da 

gestação nesse grupo e sobre possíveis efeitos da testosterona 

exógena na gravidez (HOFFKLING; MALIVER; SEVELIUS, 

2017).  

Segundo o Ministério da Saúde, o uso de medicação por 

conta própria, normalmente realizada com doses elevadas de 

hormônios masculinizantes, é também um agravante no quadro 

de saúde destas pessoas (BRASIL, 2013), sobretudo na 

vigência de uma gestação, pois existem efeitos androgênicos 

fetais inconversíveis (HAHN et al., 2019). Ressalta-se que o 

verdadeiro risco de uma gravidez para homens trans que 

mantêm a dosagem regular de testosterona e amenorreia ainda 

não é conhecido, sendo as informações atuais, inferidas a partir 

de dados obtidos apenas em experimentos realizados em 

espécies não humanas (SCHUBERT; CAREY, 2019).  

É muito importante que ocorram discussões relativas à 

autonomia reprodutiva do homem transgênero. Devendo ser 

inserido como rotina a avaliação do histórico sexual, 

anticoncepção e o desejo de gravidez, assim se torna possível 

ações médicas necessárias e possíveis mudanças, levando 

sempre em consideração as perspectivas e preferências do 

paciente (HAHN et al., 2019).  
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Tendo em vista o reduzido número de pesquisas e 

indicadores epidemiológicos que representem a saúde dos 

homens trans no período gestacional (SOUSA; IRIART, 2018), 

torna-se necessária a exploração da temática com o intuito de 

consolidar dados científicos que possam contribuir para a 

assistência prestada no pré-natal.  

Diante do exposto questiona-se: Quais as barreiras para 

o cuidado pré-natal de homens transgêneros gestantes nos 

sistemas de saúde? Dessa forma, este estudo tem como 

objetivo identificar as principais barreiras para assistência pré-

natal de homens transgêneros. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Esta 

metodologia permite a síntese de conhecimentos, e a lapidação 

de um panorama consistente e compreensível de conceitos 

complexos, teorias ou problemas relevantes para saúde. A 

construção desta revisão foi subsidiada por seis etapas: 

elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na 

literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos 

escolhidos, discussão dos resultados, apresentação da revisão 

integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Foram eleitas as bases de dados Public Medline 

(PubMed), ScienceDirect e Scientific Electronic Library Online 

(Scielo). Utilizou-se também a ferramenta de busca Google 

Acadêmico e os arquivos online do Ministério da Saúde do 

Brasil. 

Foram utilizados os descritores em ciências da saúde 

(DeCS) para os idiomas português e espanhol: Pessoas 
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transgênero; Gravidez; Cuidado Pré-natal e Personas 

transgénero; Embarazo; Atención prenatal. Para a língua 

inglesa considerou-se os descritores Mesh: Transgender 

persons; Pregnancy; Prenatal Care. Para refinamento das 

estratégias de busca foram utilizados o operador booleano AND 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1: Descritores extraídos do DeCS/MeSH e estratégias 
de busca para as bases de dados: PubMed, ScienceDirect e 
Scielo, 2020. 
 

DESCRITORES 

 Português Espanhol 

DeCS 

● Pessoas transgênero 

● Gravidez 

● Cuidado Pré-natal 

● Personas 

transgénero 

● Embarazo 

● Atención Prenatal 

MeSH 

                                            Inglês 

● Pregnancy 

● Prenatal Care  

● Transgender persons 

ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

Português 
●  (Gravidez AND Pessoas Transgêneros) 

●  (Pessoas transgêneros AND Pré-natal) 

Inglês 
●  (Transgender persons AND Pregnancy) 

●  (Transgender persons AND Prenatal Care) 

Espanhol ● (Personas transgénero AND Embarazo) 
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● (Personas transgénero AND Atención 

Prenatal) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foram inclusos artigos publicados nas línguas 

português, inglês e espanhol; disponíveis na íntegra e estudos 

com maior nível de evidência científica, publicados nos últimos 

cinco anos. Como critério de exclusão foi considerado os artigos 

de revisão da literatura, relato de caso ou experiências, 

resumos de congresso, dissertações, teses, evidências 

baseadas em opiniões de especialistas e referências 

duplicadas. 

O levantamento de dados foi realizado por dois 

pesquisadores de forma independente, no período de 04 a 30 

de setembro 

Inicialmente foram identificados 523 estudos. Após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão resultou em 92 

publicações, as quais foram analisadas por título e resumo. 

Foram eleitos 38 estudos para leitura integral, destes, 9 

compuseram a amostra desta revisão (Figura 1).  

Os dados foram analisados de forma descritiva e 

qualitativa. Esses foram agregados em um quadro síntese 

contendo descrição da base de dados, periódicos, autor, ano de 

publicação, tipo de estudo, objetivo do estudo, principais 

resultados (Quadro 2).  
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Figura 1. Fluxograma de pesquisa na base de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os riscos no presente estudo foram mínimos, pois a 

metodologia utiliza apenas a pesquisa e análise de estudos já 

existentes. Dentre os riscos podem estar a utilização de fontes 

não confiáveis, interpretação e apresentação de dados 

errôneos. Porém os riscos foram minimizados com a correta 

utilização da metodologia e uma análise criteriosa dos artigos 

utilizados na revisão. 

Vislumbraram-se como benefícios o aprofundamento no 

meio acadêmico acerca desse assunto, a possibilidade de 
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melhoria da acessibilidade do grupo de homens transgênero 

nos serviços de saúde, informações acessíveis a sociedade. 

Por se tratar de uma revisão integrativa da literatura, o 

atual estudo, não requereu apreciação do CEP, no entanto, está 

subsidiado pela resolução 510/16 do CONEP. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa realizada nas bases de dados PubMed, 

ScienceDirect, Scielo e por meio da ferramenta de busca 

Google Acadêmico culminou em uma amostra de 9 artigos. 

Destacaram-se entre eles, os estudos descritivos (não-

experimentais) com abordagem qualitativa (Quadro 2). 

 
Quadro 2. Distribuição dos artigos analisados conforme Base 
de dados, periódico, Qualis, Fator de impacto, autor/ano de 
publicação, Tipo de estudo, Objetivo do estudo e Síntese dos 
resultados, 2020. 
 

Base de 
dados 

Periódico 
Qualis 

Fator de 
impacto 

Autor 
Ano de 

publicaçã
o 

Tipo de 
estudo 

Objetivo do 
estudo 

Síntese dos 
resultados 

● ScienceDirect 
● American 

Journal of 
Obstetrics 
and 
Gynecology 

● A1 
● 0.172 

STROUMS
A, D.; 

JUSTINE, 
P., 2018 

Coorte 
retrospecti

va 

Encontrar 
formas de 
promover 

uma 
linguagem 
inclusiva e 

de afirmação 
de gênero 

na 
comunicaçã
o verbal e 

escrita. 

O uso difundido de 
linguagem 

específica de 
gênero na atenção 
à saúde sexual e 
reprodutiva afasta 

pessoas de 
gênero diverso de 

procurar 
atendimento e 
contribui para 
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disparidades na 
saúde. 

● PubMed 
● BMC 

Pregnancy 
and 
Childbirth 

● B1 

● 1.275 

HOFFKLIN
G, A.; 

MALIVER, 
J.; 

SEVELIUS
, J., 2017 

Estudo 
qualitativo 

Compreende
r as 

necessidade
s dos 

homens 
transexuais 

que já 
haviam dado 

à luz. 

Atualmente são 
identificadas 

barreiras 
estruturais que 
afetam homens 
trans e existem 

componentes da 
saúde que são 

seguros e 
capacitores ou 

que podem afastá-
los da assistência. 

● Scielo 

● Saúde e 
Sociedade 

● B1 
● 0.6667 

ANGONES
E, M.; 

LAGO, M. 
2017 

Pesquisa 
de 

inspiração 
etnográfica 

Refletir 
sobre 

direitos e 
saúde 

reprodutiva 
quando 

pensados 
para a 

população 
trans 

(travestis, 
transexuais, 
transgêneros 

É cada vez mais 
evidente a 

introdução desta 
população nas 

práticas 
relacionadas à 

saúde. 
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● PubMed 
● Clinical and 

Experiment
al Obstetrics 
& 
Gynecology 

● B1 

● 0.172 

MOSESO
N, H. et al. 

2020 

Estudo 
qualitativo 

Evidenciar 
que apenas 
a referência 
a mulheres 

cisgênero no 
contexto da 

saúde 
sexual e 

reprodutiva, 
exclui um 

grupo 
diverso de 
pessoas 

transgênero 
e não 

binárias. 

São evidenciadas 
as barreiras 

pertinentes ao 
atendimento 
clínico e à 

participação em 
pesquisas 

exclusivas para 
pessoas 

transgênero e de 
gênero não 
binário. Que 

poderiam embasar 
uma melhor 
assistência e 

eficácia da mesma 
nessa população. 

● PubMed 
● Journal of 

Clinical 
Nursing 

● A1 

● 1.187 

RICHARD
SON, B.; 

PRICE, S.; 
CAMPBEL
L-YEO, M., 

2018 

Artigo 
Discursivo 

Descrever 
uma 

experiência 
clínica 

hipotética 
mostrando 

as barreiras 
institucionais 
que existem. 

Os profissionais 
de saúde muitas 
vezes fornecem 

cuidados 
insuficientes às 
pessoas trans, 

levando 
inadvertidamente 

a uma maior 
marginalização 

desta população 
vulnerável. 

● PubMed 

● BMC 
Pregnancy 
and 
Childbirth 

● B1 
● 1.275 

MACDON
ALD, T. et 
al., 2016 

Estudo 
qualitativo 

Descrever 
as 

experiências 
de 

indivíduos 
transmasculi
nos com seu 

peito, 
lactação e 

amamentaçã
o. 

É essencial que 
leve-se em 

consideração a 
forma que os 

mesmos desejam 
e preferem ser 

tratados, 
especialmente no 
que diz respeito à 

questões que 
estão diretamente 
inter-relacionadas 

a gênero. 
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● PubMed 
● Clinical and 

Experiment
al 
Obstetrics & 
Gynecology 

● B1 
● 0.172 

HAHN, M. 
et al., 2019 

Estudo 
qualitativo 

Colaborar 
para a 

mudança 
dos sistemas 

de saúde 
visando criar 
experiências 
positivas nos 

pacientes 
acerca da 

afirmação de 
gênero no 

ambiente de 
saúde 

perinatal. 

A evidente falta de 
experiência e até 
de conhecimento 

acerca dos 
cuidados 

prestados no 
âmbito da saúde, 

relacionados a 
assistência às 

pessoas 
transgênero, torna 

urgente o 
treinamento das 

equipes de saúde 
e adoção de 

novos sistemas 
que tornem a 

prática inclusiva e 
colhedora para 

esse extrato 
populacional. 

● ScienceDirect 
● Women’s 

Health 
Issues 

● A1 

● 2.355 

WINGO, 
A.; 

INGRAHA
M, N.; 

ROBERTS 
S., 2018 

Estudo 
qualitativo 

Identificar as 
principais 

necessidade
s de saúde 
reprodutiva 

entre os 
participantes

. 

As pessoas 
transgênero 

encontram na 
assistência de 

saúde prestada a 
elas, inúmeras 

dificuldades, como 
escassez de 

informações sobe 
fertilidade, falta de 

conhecimento e 
competência entre 
os profissionais da 

saúde. 

● PubMed 

● Fertility and 
Sterility 

● A2 
● 2.311 

LEUNG, A. 
et al. 2019 

 

Coorte 
retrospecti

va 

Investigar os 
resultados 

da 
tecnologia 

de 
reprodução 
assistida em 
uma coorte 
de homens 

transgênero. 
 

As dúvidas 
presentes na vida 

dos homens 
transgênero 
acerca da 

possibilidade de 
gestação pós 

hormonização, 
bem como seus 
riscos afligem 
esse grupo da 
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população 
trazendo 

incertezas das 
possibilidades que 
os mesmos têm. 

Não estando 
essas dúvidas 

presente apenas 
nas pessoas 

transgênero, mas 
nos profissionais 

de saúde, 
impossibilitando 

assistir os 
pacientes de 

maneira eficaz e 
pertinente. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Destaca-se como barreira para assistência em saúde a 

falta de informações sobre os efeitos de curto e longo prazo da 

testosterona nos órgãos reprodutivos, facilidade de concepção, 

resultados da gravidez, saúde mental e lactação (HOFFKLING; 

MALIVER; SEVELIUS, 2017).  

Corroborando, Wingo, Ingraham e Roberts (2018) 

pontuam sobre a ineficiência da assistência à saúde, 

principalmente no que diz respeito às informações sobre 

fertilidade, resultando na defasagem da atenção prestada.  

Dúvidas desta natureza, influenciam na decisão de 

gestar, além de interferir nas condutas profissionais. O acesso 

às informações em todos os âmbitos faz com que o indivíduo se 

sinta seguro, sendo de forma ainda mais evidente em questões 

acerca da saúde.  

As barreiras intrínsecas ao ciclo gravídico também são 

expressas por discriminação, incluindo recusa de atendimento, 

assédio e violência verbal por parte da equipe e/ou outros 

pacientes (STROUMSA; JUSTINE, 2018). 
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Salienta-se também, o despreparo profissional sobre 

abordagem inclusiva, sobretudo para assistência pré-natal. De 

acordo com Hoffkling, Maliver, Sevelius (2017) homens trans 

enfrentam diversas barreiras assistenciais quando são 

erroneamente tratados devido à falta de competência cultural 

como: referir o paciente utilizando título ou pronome 

inadequado, chamar pelo nome legal e não pelo social, ignorar 

o formulário de admissão que já apresenta o sexo do paciente, 

confundir identidade de gênero com orientação sexual, além de 

atitudes e falas transfóbicas.  

Sabe-se que o uso difundido de linguagem específica de 

gênero, baseada nos indivíduos cisgênero, na atenção à saúde 

sexual e reprodutiva causa a exclusão de um grande número 

de pessoas que não se identificam como tal, além de contribuir 

para disparidades na saúde (STROUMSA; JUSTINE, 2018) 

Macdonald et al. (2016) verificaram a importância das 

palavras e termos relacionados ao gênero, deixando claro que 

ser descrito com palavras no feminino como ela e mãe pode ser 

angustiante para o pai que se auto identifica de maneira 

diferente, assim como referir à parte superior do tronco anterior 

como “peito”, evitando utilizar “seios”.  

Situações positivas, que podem ser adequadamente 

inseridas na assistência pré-natal destinada a homens trans, 

consistem em prover privacidade e afirmação de gênero, além 

da ausência de características aversivas como perguntas 

invasivas e exotificação (HOFFKLING; MALIVER; SEVELIUS, 

2017). Tais atitudes enfatizam a necessidade de uma educação 

específica sobre a forma de apoiar e atender a população 

transgênero para que possam aumentar os resultados de saúde 

(RICHARDSON; PRICE; CAMPBELL-YEO, 2018), 



GESTAÇÃO EM HOMENS TRANSGÊNEROS: BARREIRAS PARA 
ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL 

75 
 

especialmente durante a gestação, a qual é singular para o 

indivíduo, família e sociedade. 

Para Moseson et al. (2020) ser atendido por um 

profissional de saúde que não tem conhecimento suficiente 

sobre o provimento de afirmações sexuais e sobre os cuidados 

de saúde reprodutiva para homens trans, ou ainda, que se 

recusam a prestar assistência a pacientes transexuais, constitui 

uma imensurável barreira que pode abalar e bloquear os 

pacientes, impedindo-os de procurar cuidados de saúde 

futuramente. É essencial considerar o quanto as instituições de 

saúde podem intervir no bem-estar das pessoas trans 

(RICHARDSON; PRICE; CAMPBELL-YEO, 2018). 

O planejamento familiar constitui um dos pilares para um 

futuro pré-natal, algo de extrema importância no atendimento 

aos homens transgêneros. No entanto, constitui uma forte 

barreira assistencial, tendo em vista que carecem conselhos e 

informações imprescindíveis para o período pré-concepcional, 

dentre elas estão as opções reprodutivas, preservação da 

fertilidade, além de informações sobre o impacto dos 

procedimentos ligados à afirmação de gênero na saúde 

reprodutiva e funções fisiológicas futuras (HOFFKLING; 

MALIVER; SEVELIUS, 2017). Cabe ainda no planejamento 

familiar, as discussões sobre o uso da testosterona, pois a 

utilização da mesma não é recomendada no período gravídico 

e durante a amamentação torácica (HAHN et al., 2019). 

A falta de informação disseminada pela sociedade 

acerca das possibilidades existentes durante a gestação de um 

homem transgênero, desencadeia nessa população inúmeras 

dúvidas e inseguranças sobre o assunto, como a possibilidade 
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de gestação pós-hormonização e os riscos existentes (LEUNG 

et al. 2019). 

Ressalta-se que o planejamento familiar constitui uma 

ferramenta impar para dissolução de barreiras intrínsecas a 

população trans, além de ser um direito de extrema importância 

na vida de todas as pessoas. É necessário que nesse extrato 

populacional sejam adicionadas abordagens específicas que 

são importantes para a segurança dos mesmos e da prole. 

Hahn et al. (2019) salientam a urgência em realizar 

treinamentos profissionais como estratégia para mitigar as 

barreiras que impedem uma assistência pré-natal de qualidade, 

a exemplo de momentos interativos, treinamentos para 

abordagens corretas e humanizadas em todos os períodos (pré-

gestacional, gestacional, parto, intraparto e pós-parto).  

Para Schubert e Carey (2019) são necessárias 

pesquisas robustas que abordem a gravidez, os riscos da 

gestação e contracepção em homens trans. O foco apenas em 

mulheres cisgênero nas pesquisas da área de saúde sexual e 

reprodutiva produzem dados que em muitas vezes tornam-se 

imprecisos ou irrelevantes para serem utilizados na assistência 

às pessoas transgênero e não binárias (MOSESON et al., 

2020).  

 

CONCLUSÕES  

 

Constituem verdadeiras barreiras para assistência em 

saúde o déficit de conhecimento profissional acerca de 

questões intrínsecas a transexualidade, escassez de material 

científico e didático para orientação pré-natal, além de possíveis 

falhas na assistência prestada aos homens transgêneros 
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gestantes, no geral rotuladas por constrangimento, preconceito 

e discriminação. Assim, ficou evidente uma lacuna científica no 

que tange à assistência pré-natal a homens transgênero, 

dificultando o desenvolvimento de uma assistência integral.  

Apesar da urgente necessidade de estudos robustos 

envolvendo essa população, esta revisão possibilita um olhar 

voltado para a população LGBT, singularmente para o extrato 

trans, proporcionando a ampliação e fortalecimento das 

discussões que propicie políticas públicas voltadas para 

assistência pré-natal a homens transgênero gestante, bem 

como para a população LGBT, pois pesquisas com foco em 

mulheres cisgênero na área de saúde sexual e reprodutiva, 

geram dados que não podem ser extrapolados para a 

assistência as pessoas transgênero.  
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RESUMO: objetivou-se investigar quais condutas tem sido 
adotadas na prevenção da hepatite B na gestação, evitando a 
transmissão vertical. Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão 
da literatura realizada no período de agosto a setembro do ano 
2020, na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Scielo, utilizando 
como descritores hepatite B e gravidez. A população do estudo 
foi compreendida por 724 estudos, sendo 61 selecionados para 
compor a amostra. Quanto as condutas relacionadas a 
prevenção da hepatite B na gestação a maioria dos estudos 
abordaram a triagem sorológica e a educação em saúde como 
estratégia preventiva no pré-natal. As condutas direcionadas à 
gestante diagnosticada com hepatite B abordaram a profilaxia 
antiviral na gravidez, uso do tenofovir, imunoglobulina e 
vacinação, alguns estudos também defenderam o uso da 
telbivudina. No aspecto referente as condutas direcionadas a 
mulher no puerpério capaz de prevenir a transmissão da 
hepatite B, bem como condutas relacionadas ao recém-
nascido, destacam-se o uso do tenofovir, sorologia, 
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imunoglobulina, vacinação. Conclui-se que as condutas 
recomendadas nesta pesquisa podem direcionar a assistência 
de profissionais da saúde, além de servir como fonte de 
consulta para docentes, alunos e gestantes. 
Palavras-chave: Hepatite B. Gravidez. Estratégias de Saúde. 
Prevenção de doenças. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

2015, estimou-se que 257 milhões de pessoas apresentavam 

positividade para o vírus da hepatite B (HBV), e que 887.000 

óbitos foram decorrentes das hepatites virais em todo o mundo. 

A infecção por hepatite B é considerada um problema de saúde 

global, pode causar infecção crônica, levar ao desenvolvimento 

de cirrose hepática e câncer de fígado (WHO, 2020).  

Na Assembléia Mundial de Saúde em 2016, a OMS 

adotou a Estratégia Global do Setor de Saúde sobre Hepatites 

Virais 2016-2021, com a visão de eliminar a hepatite viral como 

ameaça à saúde pública até 2030, reduzindo novas infecções 

em 90% e mortalidade em 65% (WHO, 2016).  

No Brasil, estima-se que 1,1 milhão de pessoas vivam 

com a infecção crônica pelo HBV, e que de 1999 a 2019 foram 

notificados 247.890 casos confirmados de hepatite B com 

maioria concentrada na região sudeste do país. Em relação a 

distribuição por sexos, entre as mulheres, houve um predomínio 

de casos de 20 a 39 anos (BRASIL, 2020a). Atenta-se ao fato 

que nesta faixa etária muitas mulheres estão em idade 

reprodutiva, e assim sujeitas a engravidar, podendo gerar a 

transmissão vertical (TV) (SANSON et al., 2018).  
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Seguindo as recomendações da OMS, o Ministério da 

Saúde brasileiro defende a investigação da sorologia com 

marcador para HbsAg na primeira consulta do pré-natal e no 

terceiro trimestre da gestação. Caso a gestante seja 

diagnosticada como positiva, este resultado acarreta na 

possibilidade do vírus ser transmitido para o recém-nascido, 

devido a imaturidade do sistema imunológico e a possibilidade 

de cronificação da doença é alta (BRASIL, 2019a; SANSON et 

al., 2018). 

A TV da infecção HBV pode afetar a gravidez e o recém-

nascido, levando ao aborto espontâneo, parto prematuro, 

retardo de crescimento e baixo peso ao nascer. O HBsAg é o 

antígeno de superfície do HBV, enquanto o antígeno da hepatite 

B (HBeAg) é um antígeno de envelope, que não indica 

necessariamente a presença de vírus intacto, mas denota maior 

infectividade. Vários fatores afetam a prevalência da 

transmissão perinatal do HBV e estão relacionados à TV, como 

os níveis de DNA do HBV materno, o status do HBeAg e a 

imunodeficiência neonatal (CHEN et al., 2018a). 

Para prevenção da TV da hepatite B recomenda-se a 

triagem de rotina do HBsAg e imunoprofilaxia combinada de 

imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) e a primeira 

dose do esquema vacinal para HBV logo após o nascimento, o 

que reduz o risco de infecção em neonatos de 90% para 10% 

(BRASIL, 2019a). A transmissão materno-fetal é de grande 

relevância na epidemiologia das hepatites virais, visto que em 

filhos de mães infectadas pelo HBV, a transmissão vertical 

acarreta risco de progressão para cronicidade em 70%-90% 

dos casos (BARROS; ROCHINI; SOARES, 2018).  
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A transmissão da hepatite B ocorre através da troca de 

fluídos corporais (esperma e secreção vaginal) ou por contato 

sanguíneo (via parenteral, percutânea e vertical), estando os 

fatores de risco associados a transfusão sanguínea, 

hemodiálise, acidentes com exposição a materiais biológicos, 

entre outros, quando as normas de biossegurança não são 

aplicadas (BRASIL, 2019b). 

Devido aos riscos de complicações maternas e fetais e 

uma vez que a pesquisa da sorologia para hepatite B e 

vacinação compõe a rotina do pré-natal, observando que 

diversos profissionais da saúde estão envolvidos na assistência 

pré-natal e que necessitam de atualização, emergiu o seguinte 

questionamento: Quais são as condutas frente a Hepatite B na 

gestação? 

Sendo assim, objetivou-se investigar quais condutas tem 

sido adotadas na prevenção da hepatite B na gestação, 

evitando a transmissão vertical.  

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa é do tipo revisão da literatura, realizada no 

período de agosto a setembro do ano 2020, na Biblioteca Virtual 

de Saúde (BVS) e Scielo, utilizando como descritores hepatite 

B e gravidez, partindo do seguinte questionamento “Quais são 

as condutas frente a Hepatite B na gestação?”. Utilizou-se a 

estratégia PVO, onde P refere-se a população neste caso 

gestantes, V variáveis determinadas na etapa três e O 

compreende o desfecho onde deseja-se elencar as condutas 

frente a hepatite B na gestação (SILVA,2014).  
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Desta forma, seguiram-se etapas para busca nas 

bases/biblioteca de dados visando responder ao 

questionamento supracitado (MOHER et al., 2015; MENDES et 

al., 2008). 

• Etapa um: Definição dos critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos todos os estudos publicados entre 2015 e 

2020, nos idiomas inglês, português e espanhol, que 

abordassem a temática, estivessem disponíveis na íntegra. 

Foram excluídos artigos do tipo carta, revisão integrativa, relato 

de caso, com custo para acesso, que não abordasssem a 

temática e aqueles artigos repetidos. 

• Etapa dois: Busca nas bases/bibliotecas 

Utilizou-se como descritores nas respectivas 

bases/bibliotecas hepatite B AND gravidez, conforme 

cadastrado nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

Para a BVS buscou-se as seguintes bases de dados Medline, 

LILACS, WHO IRIS, IBECS, BDENF-Enfermagem, totalizando 

722 artigos. Para a Scielo utilizou-se os descritores hepatite B 

AND gravidez, totalizando dois artigos. Desta forma, a 

população do estudo compreendeu 724 artigos.  

• Etapa três: Variáveis e instrumento de coleta de dados 

As variáveis elencadas para coleta de dados nos artigos 

lidos deste trabalho foram: delineamento/tipo de pesquisa 

(transversal, experimental, coorte, quase experimental, caso 

controle, metanálise), condutas frente a prevenção da hepatite 

B na gestação, condutas frente a mulher diagnosticada com 

hepatite B na gestação, condutas frente a mulher que 

engravidou e já tinha hepatite B previamente, condutas a 

mulher no puerpério e ao recém-nascido evitanto a transmissão 

vertical da hepatite B. 
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• Etapa quatro: Leitura dos títulos e resumos dos artigos 

Nesta fase, procedeu-se a leitura de todos os artigos que 

compuseram a população do estudo, ocorrendo a seleção 

daqueles que apresentaram informações relevantes frente aos 

critérios de inclusão da pesquisa e exclusão elencando os 

motivos no Fluxograma Prisma representado na Figura 1. 

• Etapa cinco: Leitura dos artigos na íntegra 

Nesta etapa, realizou-se a leitura completa dos artigos, 

preencheu-se o instrumento de coleta de dados contendo as 

variáveis citadas na etapa três. Além disso, verificou-se a 

necessidade de exclusão dos artigos que não atendiam aos 

critérios de inclusão, justificando os motivos da exclusão no 

Fluxograma Prisma representado na Figura 1. 

• Etapa seis: Construção dos resultados 

Os resultados encontram-se expostos através de tabelas e 

figuras, incluindo frequência absoluta e relativa. As figuras 

foram construídas com auxílio do Programa Excel versão 2013. 

Esta pesquisa não necessita de aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa para sua realização.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Dentre os 724 artigos, 61 foram incluídos na amostra da 

pesquisa, conforme demonstra a Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma prisma referente aos passos realizados 
nesta revisão da literatura. 

Fonte: Da pesquisa, 2020. 

 Quanto a caracterização dos 61 artigos incluídos na 

amostra, destaca-se que 12,81% eram pesquisas do tipo 

transversal, 6,1% coorte, 4,88% Guidelines ou manuais, 3,5% 

experimental, 2,44% metanálise, 2,44% revisão sistemática, 

1,83% retrospectivo, 1,22% documental,  1,22% caso controle, 

0,61% ensaio clínico e prospectivo. 

 No que tange a prevenção da hepatite B na gestação a 

Figura 2 demonstra-as através da frequência absoluta. 

 



HEPATITE B E GRAVIDEZ: CONDUTAS PARA EVITAR A TRANSMISSÃO 
VERTICAL. 

87 
 

Figura 2. Condutas relacionadas a prevenção da hepatite B na 
gestação. 

Fonte: Da pesquisa, 2020. 

 

A triagem sorológica no pré-natal descrita como 

estratégia de prevenção deve ser realizada na primeira consulta 

assim que houver confirmação de gravidez. Esta triagem inclui 

a medição de títulos de antígeno e anticorpo através de testes 

genéticos especializados, sendo essencial na gestação, pois 

pode prevenir e/ou prever agravos relacionados ao ciclo 

gravídico-puerperal (SNOW; COBLE, 2018). 

Sendo assim, o profissional de enfermagem que presta 

assistência direta a gestante deve trabalhar com vistas a 

promoção da saúde e controle de doenças, dentre elas está a 
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hepatite B, para tanto durante as consultas deve-se solicitar o 

teste sorológico para detecção da hepatite B e outras doenças, 

bem como formas de prevenção e tratamento devem ser 

apresentadas/discutidas com a gestante a fim de assegurar 

assistência integral e de qualidade (SILVA; ARAÚJO; ARAÚJO, 

2015).   

 Quanto a educação em saúde ressalta-se sua 

importância como meio de aproximar a gestante dos 

profissionais de saúde e empoderá-la através de informações 

sobre o próprio corpo, modiciações fisiológicas, alterações 

anormais, cuidados na gestação, parto, puerpério e com o 

recém-nascido. Exemplos de informações que podem ser 

abordadas exercício físico durante esse período em que muitas 

acreditam não poder praticá-lo, auxílio quanto à alimentação, 

esclarecimentos de dúvidas que prejudicam a saúde mental e o 

bem-estar emocional da mulher. Estudos trazem que as 

atividades de educação em saúde abordam informações à 

respeito de exames preventivos, e o autocuidado para 

prevenção de doenças, sobretudo as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST’s), e que essa é sua principal estratégia; 

educar para prevenir (MAZZETTO et al., 2020). 

 Desta forma, observa-se que a educação em saúde é 

uma conduta que não apresenra custos financeiros elevados, 

mas que pode empoderar e transformar a realidade de muitas 

gestantes, prevenindo doenças, ensinando a cuidar-se e a 

preparar-se para a chegada do seu filho. Como estratégia de 

educação em saúde tem-se os grupos de gestantes que podem 

abordar diversas temáticas e cuidados relacionados a mulher 

no ciclo gravídico-puerperal. 
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A vacinação para Hepatite B elencada como conduta de 

prevenção desta patologia na gestação, deve seguir o esquema 

vacinal conforme os calendários de imunização. Gestantes com 

esquema incompleto (uma ou duas doses) deve-se completar o 

esquema, gestantes com esquema completo não se deve 

vaciná-las, gestantes sem vacinação prévia deverá tomar três 

doses com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda 

dose e de 180 dias entre a primeira e a terceira. Na 

impossibilidade de se realizar a sorologia anti-HBs, deve-se 

avaliar o estado vacinal da gestante e vaciná-la, se for o caso. 

Gestantes após o primeiro trimestre de gestação, caso não 

tenha tomado as três doses (ou não tenha certeza disso), ela 

deve realizar a sorologia da doença para se certificar se está 

imunizada. Nunca reiniciar o esquema, apenas completá-lo de 

acordo com o histórico vacinal (NUTES, 2019). 

Quanto a testagem de parceiros sexuais como forma de 

prevenção da hepatite B na gestação, ressalta-se que esta é 

uma forma de prevenção de IST’s, pois uma vez que se 

conhece o status sorológico do parceiro, torna-se possível 

elencar medidas preventivas e de tratamento precoces e 

eficazes, evitando a transmissão vertical (BRASIL, 2020b). 

Sabe-se que antes e após a testagem deve ocorrer o 

aconselhamento de forma individualizada e centrada no 

paciente proporcionando um ambiente seguro, sanando todas 

as dúvidas, orientando, estabelecendo vínculo, tratamento e 

profilaxia adequada (PREVIATI; VIEIRA; BARBIERI,2019). 

Ainda quanto a testagem, torna-se importante enfatizar 

que a mesma pode ser realizada em forma de teste rápido que 

possui como vantagem além do procedimento ser pouco 
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invasivo o resultado é obtido em, no máximo, 30 minutos, 

contribuindo para efetividade do cuidado precoce. 

 No aspecto referente as principais condutas que devem ser 

realizadas frente a mulher com hepatite B na gestação a Figura 

3 ressalta as informações através da frequência absoluta, 

sendo observado em maior prevalência aquelas relacionadas 

ao uso da medicação tenofovir, profilaxia antiviral, 

imunoglobulina e vacinação. 

 

Figura 3.  Condutas direcionadas à gestante diagnosticada com 
hepatite B. 

Fonte: Da pesquisa, 2020. 

 

 As condutas direcionadas as mulheres que engravidaram e 

já possuíam o diagnóstico prévio de hepatite B, assim revelado 

por um estudo incluído na amostra, consiste na permanência do 
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acompanhamento, a carga viral deve ser checada 

constantemente, iniciar o uso de tenofovir a partir do segundo 

ou terceiro trimestre. Um estudo também recomendou o uso de 

telbivudina entre 24 e 28 semanas de gestação, além da 

monitorização por meio de exames laboratoriais. 

 Em relação as condutas frente a gestante com HBV, a 

profilaxia antiviral na gravidez apresentou-se 

preponderantemente nos artigos. O Ministério da Saúde 

brasileiro recomenda  para a prevenção da transmissão vertical 

da hepatite B o uso de antivirais com preferência para o 

Tenofovir (TDF), em mães HBeAg positivas, por apresentar 

melhor barreira genética à resistência, sendo seu uso 

recomendado no último trimestre da gestação quando os 

estágios fetais de desenvolvimento estão quase completos, 

mantendo esta terapia após o parto (BRASIL, 2020b). Desta 

forma, observa-se que esta orientação está de acordo com os 

estudos mais recentes sobre o tema. 

 Importante enfatizar que a abordagem para prevenção da 

TV engloba o fornecimento de IGHAHB à criança exposta e a 

primeira dose do esquema vacinal para a HBV (BRASIL, 

2019a). 

 O uso do antiviral Tenofovir representou a medicação de 

escolha na maioria dos estudos. O tratamento com TDF tem 

apresentado rápida e potente inibição viral, com declínio a 

níveis indetectáveis de DNA do HBV maternos, protegendo os 

bebês contra a infecção pelo HBV. Além disso, não apresentam 

desfechos clínicos adversos ou defeitos congênitos, sendo bem 

tolerados, podendo ser usados com segurança em qualquer 

paciente infectado pelo HBV, incluindo aqueles com doença 

hepática descompensada, transplantes de fígado, 
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manifestações extrahápticas, hepatite B aguda ou exacerbação 

crônica grave do HBV (PAN, 2016; EASL, 2017; CHEN 2018b). 

 Ressalta-se que gestantes que fizeram o uso do tenofovir 

como método de tratamento para Hepatite B não estão 

contraindicadas a amamentar (BRASIL, 2017). 

 Em relação ao parto cesariana esse tema ainda é 

controverso na literatura. O Ministério da Saúde brasileiro não 

recomenda esse procedimento como única indicação para 

prevenção da TV do vírus da hepatite B (BRASIL, 2019a). 

 Entretanto, outros estudos realizados demonstraram que a 

cesariana foi um fator protetor na TV da HBV em bebês, 

gerando taxa reduzida de transmissão intrauterina em 

comparação com o parto vaginal. Isso pode ser explicado com 

base na redução do tempo no útero, evitando o contato direto 

de recém-nascidos com sangue ou fluído do trato genital 

materno (PENG et al., 2018).  

 Sendo assim, torna-se essencial conhecer quais 

medicamentos podem ser utilizados para o tratamento de 

gestantes com hepatite B. 

 Destaca-se que o monitoramento com ultrassonografia 

(USG) e acompanhamento da gestante com hepatite B constitui 

uma conduta fundamental para observar o bem estar fetal e da 

gestante, uma vez que a hepatite B pode favorecer o parto 

prematuro, baixo peso ao nascer, além da morte fetal e 

perinatal (BRASILb, 2020). 

  A Tabela 1 demonstra as condutas relacionadas a 

mulher no puerpério e ao recém-nascido nos aspectos 

relacionados a hepatite B. 
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Tabela 1. Condutas direcionadas a mulher no puerpério que 
evita a transmissão da hepatite B, bem como condutas 
relacionadas ao recém-nascido. 
 
Variáveis n % 

Condutas para mulher com hepatite B no puerpério    
Uso da medicação Tenofovir 300mg 1x ao dia por Via 
Oral 

1 0,61 

Tenofovir 3 meses pós parto 2 1,22 
Mulheres em uso de Tenofovir podem amamentar 1 0,61 
Uso da medicação telbivudina 1 0,61 
Continuação do tratamento antiviral até 52 semanas pós 
parto 

1 0,61 

Condutas com o recém-nascido evitanto a 
transmissão vertical da hepatite B 

  

4 doses de vacina contra hepatite B aos 0,2,4 e 6 meses 
mais uma dose extra no RN com 1mês 

1 0,61 

Avaliar o RN através de sorologia 2 1,22 
3 doses da vacina contra hepatite B aos 2,4,6 meses 
mais imunoglobulina 100 UI nas primeiras 12h de vida 

1 0,61 

Profilaxia pós exposição 2 1,22 
3 doses da vacina contra hepatite B ao nascer, 1 e 6 
meses mais imunoglobulina nas primeiras 24h de vida 

5 3,05 

vacina e imunoglobulina (100-200 UI) contra hepatite B 
até 12h após o nascimento mais 2 doses de vacina com 
1 e 6 meses de vida 

8 4,88 

Vacinação 5 3,05 
Acompanhamento 2 1,22 
Banho precoce para remover sangue e fluídos corporais 
do RN 

1 0,61 

Imunoglobulina nas primeiras 6h de vida mais vacina 
nas primeiras 12h de vida 

1 0,61 

RN <2000g vacinar com 1mês de vida 1 0,61 
Imunoglobulina nas primeiras 24h de vida mais outra 
dose com 1a6m 

1 0,61 

Imunoglobulina 1 0,61 
Imunoglobulina e vacina com 1,2,4 e 6meses de vida 1 0,61 
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3 doses de vacina contra hepatite B aos 2,4 e 6 meses 
mais uma dose nas primeiras 12h de vida 

1 0,61 

Fonte: Da pesquisa, 2020. 

n=quantos artigos trouxeram esta conduta. % porcentagem de artigos 
relacionados a amostra de 61 estudos incluídos. 

 

Os medicamentos aprovados para o tratamento da 

hepatite B em adultos inclui duas opções principais: os 

análogos de nucleosídeos (Lamivudina (3TC), Telbivudina 

(TBV), Entecavir (ETV)) e os análogos de nucleotídeo (Adefovir 

(ADV), Tenofovir (TDF)). A Lamivudina, adefovir e a Telbivudina 

são classificados como antivirais com baixa barreira genética, o 

que resulta em altas taxas de resistência a longo prazo, 

enquanto isso, o Entecavir e o Tenofovir apresentam alta 

barreira genética e baixas taxas de resistência. É valido 

ressaltar que nenhum dos medicamentos recomendados para 

o tratamento da hepatite B são classificados como categoria A 

para uso durante a gravidez, todos são classificados como B ou 

C, ou seja, podem acarretar efeitos adversos ao binômio mãe - 

feto (EASL, 2017; TORO-RENDON, 2018). 

Gestantes com diagnóstico de hepatite B que 

apresentam alta carga viral devem iniciar o tratamento visando 

a redução da viremia materna e, consequentemente, minimizar 

as chances de uma infecção perinatal, para tanto o Tenofovir se 

configura, atualmente, como a melhor opção terapêutica, dado 

que traz maiores benefícios ao binômio mãe - feto, devendo ser 

iniciado entre a 28ª e 32º semana  de gestação. O uso do 

Tenofovir deve se estender até a 12ª semana de pós parto a fim 

de evitar a possibilidade de exacerbação do vírus da hepatite B, 

no Brasil a medicação pode ser dispensada, gratuitamente, por 

até oito meses após o parto (TORO-RENDON, 2018; EASL, 

2017; GILES et al., 2015; BRASIL, 2019c). 
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A implementação do tratamento tem por objetivo a 

preservação da função hepática na gestante, bem como 

prevenir a transmissão perinatal, especialmente, após o início 

do tratamento os níveis de Alanina aminotransferase (ALT) 

devem ser avaliados constantemente a fim de identificar 

alterações precocemente (SHAO; TIBI; WAKIM-FLEMING, 

2017).  

No que tange as condutas adotadas frente ao RN de mãe 

HbsAg reagente, visando a prevenção da transmissão vertical, 

estas englobam vacinação e administração de imunoglobulina. 

A administração da IGHAHB associada a vacinação previne a 

transmissão perinatal em mais de 90% dos RNs expostos. Vale 

ressaltar que a IGHAHB e a vacina devem ser administradas, 

preferencialmente, logo após o nascimento ou em até 12 a 24 

horas após o parto (BRASIL, 2019d). 

Ademais, o seguimento das crianças que foram expostas 

ao vírus durante o parto deve ocorrer, com a finalidade de 

impedir/minimizar as possibilidades de transmissão vertical, 

para tanto a administração da vacina e imunoglobulina é 

recomendada. Naqueles casos onde as recomendações não 

foram implementadas o rastreio para hepatite b no RN se torna 

de grande relevância com a finalidade de averiguar se o mesmo 

foi infectado ou não, se sim, exames adicionais devem ser 

realizados. Acresça-se que o acompanhamento desse RN 

possibilitará identificar se as doses subsequentes da vacina 

foram administradas (FARIAS et al., 2020; BRASIL, 2019d). 

Além disso, ressalta-se o cuidado com o RN relacionado 

ao banho precoce no intuito de reduzir o tempo de contato com 

fluídos maternos, minimizando a possibilidade de transmissão 

(CHEUNG, 2019). Assim como o acompanhamento desse RN 
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verificando se ocorreu ou não a infecção pelo vírus da hepatite 

B (CHANG et al, 2019). 

 

CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa investigou as condutas que devem ser 

implementadas para prevenção da hepatite B na gestação, 

evitando a transmissão vertical, sendo elencadas: triagem 

sorológica, educação em saúde, vacinação, conhecimento do 

status sorológico do parceiro como condutas preventivas frente 

a hepatite B. 

Além disso, elencou condutas direcionadas à gestante 

diagnosticada com hepatite B como a profilaxia antiviral na 

gravidez, uso do tenofovir, telbivudina, imunoglobulina e 

vacinação. No aspecto referente as condutas direcionadas a 

mulher no puerpério que são capazes de prevenir a transmissão 

da hepatite B, bem como condutas relacionadas ao recém-

nascido, destacam-se o uso do tenofovir, sorologia, 

imunoglobulina, vacinação, banho precoce e 

acompanhamento. 

Desta forma, os resultados encontrados subsidiarão uma 

assistência qualificada, atualizada e direcionada as condutas 

frente a hepatite B na gravidez, podendo contribuir para gestão 

de serviços de saúde, formação de profissionais seja para o 

ensino técnico, graduação ou pós-graduação. 

 Acrescenta-se como sugestão a abordagem desta 

temática no planejamento familiar, em rodas de conversa de 

grupos de gestantes, em consultas de rotina, no pré-natal, 

incluindo a presença do parceiro como recomendam os órgãos 

competentes. 
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RESUMO: Objetivo: Analisar o a condição da pele em recém-
nascido internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
de acordo com a Escala Condição de Pele do Recem-nascido. 
Método: Trata-se de um estudo observacional e prospectivo 
desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da 
Maternidade referência em gestação e parto de alto risco. A 
população do estudo foi composta por 70 recém-nascidos 
internados na UTIN, no período de maio a agosto de 2018. 
Foram inclusos na amostra os pacientes que permaneceram 
por no mínimo 24 horas na unidade; foram excluídos da 
amostra os pacientes portadores de patologias dermatológicas 
e os que foram admitidos na UTIN após 24 horas de vida. Os 
dados foram coletados por meio de instrumento desenvolvido 
pelos pesquisadores baseado na literatura. Resultados e 
discussões: Foram identificados os fatores de risco que 
favorecem a ocorrência de lesão de pele no RN e a condição 
de pele mais frequente na UTIN, por meio da introdução de uma 
nova ferramenta de trabalho para o planejamento do cuidado. 
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Conclusão: O uso de alguns artigos hospitalares podem 
favorecer à lesão de pele do recém-nascido. Por isso, é 
importante que os profissionais da UTIN formulem protocolos 
bem definidos quanto ao uso de fixação de dispositivos, bem 
como as estratégias a serem utilizadas no momento da fixação 
e retirada dos mesmos. 
Palavras-chave: Pele. Prevenção de doenças. Recém-
Nascido. Segurança do Paciente. Cuidados de Enfermagem 
 

INTRODUÇÃO 

 

A pele é o órgão que protege o organismo contra ações 

mecânicas, térmicas, químicas, agentes agressores infecciosos 

e tóxicos. A comunicação do meio externo com o interno 

envolvido pela pele, é mediada por numerosos receptores 

sensoriais que se encontram na superfície cutânea (BRASIL, 

2014). 

A pele do neonato é uma superfície contínua, fina, 

delicada, sensível e frágil. Apesar da estrutura semelhante à 

pele do adulto, possui muitas funções imaturas, maior 

sensibilidade a irritantes químicos e permeabilidade a agentes 

tóxicos, estando sujeita ao aparecimento de lesões como 

resposta aos mínimos traumas.  (BRASIL, 2014). 

O epitélio pavimentoso estratificado está desenvolvido 

no recém-nascido a termo, mas no prematuro com <30 

semanas, esta camada não está totalmente desenvolvida e 

pode causar aumento da perda insensível de água. A 

queratinização é a maturação da epiderme e ocorre nas 

primeiras 2 a 4 semanas após o nascimento (MACDONALD, 

2014).  
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Ela também auxilia na regulação química e na 

manutenção da temperatura corporal. Os prematuros, devido a 

diminuição da camada isolante fornecida pelo tecido adiposo, 

perdem calor por evaporação, o que pode dificultar a 

manutenção da temperatura estável (MACDONALD, 2014). 

Outra característica que se destaca é a imaturidade do 

estrato córneo em RN pré-termo, o que pode causar uma 

exacerbação na perda de água através da epiderme. E isto 

poderá ocasionar, entre outros riscos, a desidratação e o 

desequilíbrio hidroeletrolítico. Desta forma, todas as alterações 

que possam contribuir para a fragmentação da sua integridade, 

geram uma oportunidade para possíveis infecções (BRASIL, 

2014). 

Um estudo descritivo identificou que de uma amostra 

composta por 40 Recém-nascidos, com idade gestacional ao 

nascimento entre 23 e 41 semanas, foi identificado um total de 

195 lesões. A quantidade de lesão por RN variou de 2 a 13, com 

média de 5o lesões e a incidência variou de zero a 56% 

(MIGOTO, SOUZA E ROSSETTO, 2013).  

Isto levou a conclusão de que a cada 17 bebês 

internados na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), 3 

apresentaram uma nova lesão de pele. As mais frequentes 

foram: Equimose, Hematoma, Infiltração ou extravasamento, 

Flebite, Necrose tecidual, Lesões nasais, Lesão por adesivo, 

Úlcera por pressão, Granuloma umbilical, Dermatite em região 

de fralda e Dermatite de contato (MIGOTO, SOUZA E 

ROSSETTO, 2013). 

Essas lesões ainda representam um importante problema 

para as instituições de saúde e a comunidade, acometendo tanto a 

população adulta quanto a infantil. Interferem prejudicialmente no 
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tratamento, aumentando a morbidade e o período de internação, 

além de contribuírem para a ampliação dos custos assistenciais, 

gerando sofrimentos físicos e emocionais nos indivíduos envolvidos. 

Em uma UTIN diversos aparatos tecnológicos e procedimentos 

invasivos se tornam essenciais para a manutenção da vida do 

RN internado. A utilização de tubos endotraqueais, cateteres e 

pronga nasal, dispositivos para infusão endovenosa e cateter 

para alimentação são alguns dos materiais necessários para o 

cuidado de enfermagem. O uso destes dispositivos, aliados às 

condições fisiológicas presentes, predispõe o RN à ocorrência 

de lesões e, consequentemente, às infecções (CARVALHO, 

SILVA e CASTRO,2011). 

Convém destacar que várias áreas, além das 

proeminências ósseas, podem ser acometidas por lesões, 

dentre elas algumas pouco habituais como pavilhão auricular, 

região occipital, nariz e abdome. O uso habitual de adesivos 

sobre a pele delicada e, principalmente, a retirada destes, 

podem ser capazes de ocasionar um possível dano, por causa 

da pouca diferenciação entre a epiderme e a derme (SANTOS 

e COSTA, 2015).  

Outro estudo transversal, descritivo, trouxe informações 

relacionadas à área do corpo onde as lesões comumente são 

encontradas. Do total, 61,7% das crianças apresentavam 

lesões em região cefálica, 30,9%em membros inferiores, 28,4% 

em região genital, 18,5% em região perianal e em 61,7% as 

lesões localizavam- se em mais de um local (FERREIRA et al., 

2013). 

Entre os objetivos a serem alcançados no cuidado a pele 

do recém-nascido estão: manutenção da integridade; 

prevenção de lesões físicas e químicas; redução da perda 
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insensível de água; manutenção da temperatura estável; 

prevenção de infecções e proteção de absorção de agentes 

tópicos (MACEDO, 2012).  

Para que se possam alcançar esses propósitos, 

evidenciou-se a utilização da validação de escalas como uma 

ferramenta capaz de promover a saúde e a qualidade de vida, 

assim como a prevenção de lesões, doenças e agravos que 

possam implicar na efetividade na assistência prestada. 

A mortalidade neonatal é responsável por quase 70% 

das mortes no primeiro ano de vida e o cuidado adequado ao 

recém-nascido tem sido um dos desafios para reduzir os índices 

de mortalidade infantil em nosso país (BRASIL, 2011).  

Um estudo identificou na principal causa de morte 

neonatal prevaleceu o grupo prematuridade, respondendo por 

cerca de 1/3 dos casos, seguidos pela malformação congênita 

(22,8%), as infecções (18,5%), os fatores maternos (10,4%) e 

asfixia/hipóxia (7%). As regiões Nordeste e Norte apresentaram 

a maior proporção de óbitos registrados como infecção (26,9% 

e 20,7%), comparado com 10,5% e 7,7% nas regiões Sul e 

Centro-oeste, respectivamente (LANSKY et al., 2014). 

Por isso, durante o cuidado da pele do neonato deve-se 

atentar para a manutenção da integridade das suas camadas 

para que ela possa continuar suas funções normais de fornecer 

uma barreira (MACDONALD, 2007). 

Porém, a população neonatal fica excluída face à 

utilização de instrumentos que dêem ênfase a prevenção de 

lesões de pele e aos seus fatores de riscos mais comuns. A 

avaliação das condições da pele dos neonatos hospitalizados 

faz parte do exame físico diário e necessita ser frequente e 

objetivo (SCHARDOSIM et al.,2014; LUND E OSBORN, 2004).  
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Diante disto, em 2004, nos Estados Unidos, foi publicada 

a Neonatal Skin Condition Score (NSCS), a qual foi validada 

para a língua portuguesa em 2012, chamando-se Escala da 

Condição da Pele de Recém-nascido (ECPRN) (SCHARDOSIM 

et al.,2014; LUND E OSBORN, 2004). 

O emprego de uma ferramenta devidamente validada para 

avaliação de riscos é essencial na correta identificação dos 

pacientes e adoção de medidas de prevenção em tempo hábil 

(MARCHIORE et al., 2015).  

Nesse contexto, para os administradores das instituições de 

saúde e os gerentes, a aplicação das escalas simplifica não 

somente em melhorar a assistência e reduzir custos, mas também 

em contemplar indicadores de entidades acreditadoras dos 

certificados de qualidade. A implementação bem-sucedida de 

qualquer intervenção depende do grau de aceitação e apoio do 

grupo de liderança e organização (MARCHIORE et al., 2015). 

Por isso, o uso de escalas na prática de cuidados serve 

para padronizar a avaliação do estado de saúde de pacientes e 

intervenções através de protocolos de cuidados. O uso dessas 

escalas em outros países com culturas e idiomas diferentes 

daqueles em que as escalas foram criadas depende do rigor 

científico com o qual elas são traduzidas, avaliadas e revisadas 

na linguagem para a qual elas devem ser usadas 

(SCHARDOSIM, 2014). 

Portanto, estudos multiculturais têm ganhado terreno do 

mesmo modo que o uso de instrumentos para a padronização 

da saúde em diferentes culturas (SCHARDOSIM, 2014). 

Nessa perspectiva, embasar as atividades em 

evidências científicas propicia aos profissionais, dentre estes, o 
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enfermeiro, a implementação de práticas seguras, como 

componente da qualificação da assistência.  

Objetiva-se, então, com este trabalho, analisar a 

condição de pele do Recém-nascido,internado na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal,de acordo com a Escala de 

Condição de Pele do Recém-nascido (ECPRN). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi do tipo observacional e prospectivo. 

Realizado numa Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de uma 

maternidade escola de referencia em gestação e nascimento de 

alto risco, no estado do Rio Grande do Norte. A unidade possui 

22 leitos de UTIN, com media de admissões por mês de 40 

recém-nascidos. 

O grupo de observadores foi composto por quatro 

enfermeiras especialistas em intensivismo neonatal, este grupo 

passou por um treinamento sobre os aspectos do exame físico 

da pele do RN e os cosntructos referentes à ECPRN.  

Após a realização do teste piloto com observação dez de 

pacientes, o grupo tornou-se apto, pois o nível de concordância 

entre os observadores foi consistente e validado através da 

aplicação do teste Kappa. A coleta de dados ocorreu 

posteriormente, no período de maio a agosto de 2018. 

A amostra foi constituída por 70 recém-nascidos. Foi do 

tipo não probabilística devido ao curto tempo disponível para o 

desenvolvimento da pesquisa. Estes sujeitos foram 

acompanhados durante toda sua permanência na UTIN, saíram 

do seguimento por meio de alta hospitalar ou óbito ou 

transferência para outras unidades. 
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O critério de inclusão considerado foi a permanecia por 

no mínimo 24 horas na UTIN. Os critérios de exclusão foram: 

sujeitos portadores de patologias dermatológicas que predispõe 

a ocorrência de lesão de pele; e pacientes admitidos de outras 

unidades com mais de 24 horas de vida.  

Os valores dos escores da ECPRN são os seguintes: 

constructo secura: 1- pele normal, nenhum sinal de pele seca, 

2- pele seca, descamação visível, 3- pele muito seca, 

rachaduras/fissuras; constructo eritema: 1- não há evidencias 

de eritema, 2- eritema visível em menos de 50% da superfície 

corpórea, 3- eritema visível em mais de 50% da superfície 

corpórea; constructo ruptura/lesão: 1-nehuma lesão, 2-pequena 

ou em área localizada, 3- extensa (SCHARDOSIM; RUSCHEL; 

MOTTA; CUNHA, 2014).  

Salienta-se que como estimativa do percentual de área 

de pele com eritema foi utilizado o cálculo da área corporal da 

classificação de queimados da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica, 2008.   

As variáveis analisadas foram: sexo, peso ao nascer, 

idade gestacional, tipo de parto, tempo de internação, tipo de 

lesão de pele (infiltração, hematoma/equimose, dermatite, skin 

tears, lesão por pressão e queimadura ); uso de dispositivos 

médico-hospitalar que entraram em contato com a pele ( como 

acesso venoso periférico, acesso venoso central, cateter 

umbilical, pronga nasal, curativo transparente, esparadrapo, fita 

adesiva hipoalergênica, sensor de oximetria de pulso, senso de 

pele de temperatura e fototerapia); tipo de soluções 

antissépticas utilizadas antes de procedimentos (clorexinidina 

alcoolica, clorexidina degermante, clorexidina aquosa, álcool a 
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70%); uso de emolientes (acido graxo essencial); escore da 

ECPRN. 

Os dados foram digitados em banco de dados específico 

com a utilização de planilhas do software Microsoft Excel 2010 

e, posteriormente, foram processados pelo programa estatístico 

Satistical Package For Social Science (SPSS), versão 20.0, 

com checagem de consistência de dados.  

Utilizou-se a estatística descritiva para análise das 

variáveis de caracterização dos recém-nascidos. E a estatística 

inferencial foi utilizada para análise das demais variáveis por 

meio dos testes: Kaplam-meier, teste t e análise de variância 

(ANOVA) .  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foi realizado uma análise descritiva dos 

dados clínicos e calculado medida de tendência central (média) 

e de dispersão (desvio padrão) para variáveis de caracterização 

dos bebês (idade gestacional, peso, apgar, radiância, dias de 

vidas do recém-nascido, quantidade de dias (avaliação) e os 

escores secura, eritema, lesão/ruptura e o total).  

Posteriormente, foi verificado se havia diferença entre as 

variáveis de caracterização com os dias de internação e 

avaliação, escore eritema, secura, lesão/ruptura e o total 

através do teste t para amostra independentes e análise de 

variância (Anova).  

Foi aplicado o teste de Tukey para observar quais faixas 

de peso apresentam médias diferenciadas para os dias de 

internação e avaliação, utilizando o nível de significância de 5%. 

Por último, calculou a probabilidade de ocorrência de um 
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recém-nascido sofrer uma lesão de acordo com os dias de 

internação, utilizando o kaplan-meier. 

O emprego de uma ferramenta devidamente validada para 

avaliação de riscos é essencial na correta identificação dos 

pacientes e adoção de medidas de prevenção em tempo hábil.  

Nesse contexto, para os administradores das instituições de 

saúde e os gerentes, a aplicação das escalas simplifica não 

somente em melhorar a assistência e reduzir custos, mas também 

em contemplar indicadores de entidades acreditadoras dos 

certificados de qualidade. A implementação bem-sucedida de 

qualquer intervenção depende do grau de aceitação e apoio do 

grupo de liderança e organização (MARCHIORE et al., 2015). 

Por isso, o uso de escalas na prática de cuidados serve 

para padronizar a avaliação do estado de saúde de pacientes e 

intervenções através de protocolos de cuidados 

(SCHARDOSIM, 2014).  

O uso dessas escalas em outros países com culturas e 

idiomas diferentes daqueles em que as escalas foram criadas 

depende do rigor científico com o qual elas são traduzidas, 

avaliadas e revisadas na linguagem para a qual elas devem ser 

usadas, portanto estudos multiculturais têm ganhou terreno do 

mesmo modo que o uso de instrumentos para a padronização 

da saúde em diferentes culturas (SCHARDOSIM, 2014). 

A pele do neonato é uma superfície contínua, fina, delicada, 

sensível e frágil. Apesar da estrutura semelhante à pele do 

adulto, possui muitas funções imaturas, maior sensibilidade a 

irritantes químicos e permeabilidade a agentes tóxicos, estando 

sujeita ao aparecimento de lesões como resposta aos mínimos 

traumas. A pele é o órgão que protege o organismo contra 

ações mecânicas, térmicas, químicas, e agentes agressores 
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infecciosos e tóxicos. A comunicação do meio externo com o 

interno é mediada por numerosos receptores sensoriais que se 

encontram na superfície cutânea. Sua vulnerabilidade depende 

do estágio de maturidade em que ela se encontra e quanto 

menor a idade gestacional, maior é a imaturidade da barreira 

cutânea. Atualmente, a mortalidade neonatal é responsável por 

quase 70% das mortes no primeiro ano de vida e o cuidado 

adequado ao recém-nascido tem sido um dos desafios para 

reduzir os índices de mortalidade infantil em nosso país.  

(BRASIL, 2014). 

          A sociedade Brasileira de Pediatria indica que as lesões 

de pele são frequentemente porta de entrada para 

microrganismos e destaca como principais fatores  de  risco  a  

utilização  de dispositivos,  adesivos,    lesões  químicas,  

injúrias  relacionadas  à  manipulação  inadequada,  

posicionamento  inadequado,  necrose  por  pressão,  

ressecamento cutâneo  e  lesões  relacionadas  à  distermia.  

O uso de curativos adesivos, por exemplo, é necessário 

em muitas ocasiões, no entanto a sua simples colocação 

remove 90% do estrato córneo, promovendo ruptura da barreira 

cutânea normal (SBP, 2015).  

A incidência dos recém-nascidos (RN) que foram tiveram 

lesão foi 97,14% para cada 70 bebês. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados da Análise 

de variância (ANOVA) realizados para testar se existe diferença 

entre as médias da faixa de peso com dias de internação, 

avaliação e o escore (total).  
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Tabela 1. Incidência de lesão nos recém-nascido  

Características Incidência 

Número de recém-nascidos internados no 

período (N=70) 

97,14 

Fonte: Autor 

 

Tabela 2. Estatística descritiva do número de dias de internação 

dos recém-nascidos  

Variável N Média Desvio 

padrão 

Mínimo Máximo 

Dias de 

internação 

70 13,91 15,23 01 81 

Fonte: Autor 

 

Ao nível de significância de 5%, há evidências de que 

exista diferença entre as médias das faixas de peso com os dias 

de internação e avaliação. Através do teste de Tukey 

evidenciou-se que as faixas de peso (Até 1500g e acima de 

2501g) e (1501 a 2500 g e acima de 2500g) se diferencia das 

demais faixas com valor-p < 0,001, o qual apresentam os mais 

dias de internação e avaliação dos recém-nascidos (Tabela 

2).Para o escore total não foi observado diferença com as faixas 

de peso.  

Avaliar e evitar lesões de pele em RN’s não é algo tão 

singular, sendo assim, diante do uso de adesivos ou até mesmo 

curativos em neonatos, deve-se levar em conta a 

individualidade de cada paciente. Posteriormente, sua retirada 

deve ser feita de maneira cuidadosa, utilizando gaze umedecida 

em solução salina ou óleo mineral, evitando remoção 

traumática (SANTOS; COSTA, 2015).  
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O uso de curativos protetores de pele à base de 

hidrocolóide, poliuretano, silicone, entre outros, pode ser uma 

alternativa, tanto para proteger a pele de pressões pelo uso de 

dispositivos, como para prevenir lesões por remoção de 

adesivos. Estes reduzem trauma e devem ser colocados entre 

a pele, o dispositivo e o adesivo, proporcionando uma barreira 

protetora cutânea. Cabe ressaltar que estes danos não ocorrem 

somente sobre proeminências ósseas, podendo acontecer em 

regiões pouco habituais, como orelha, nariz e abdome. O uso 

de adesivos sobre a pele fina e frágil do RN e, principalmente, 

a retirada destes, podem facilmente ocasionar lesões.28 Em se 

tratando de RNPT, a colocação e a retirada de adesivos podem 

ocasionar extensas lesões de pele. (SANTOS; COSTA, 2015). 

As lesões de pele são frequentemente porta de entrada 

para microrganismos. Este é o maior sistema orgânico do  corpo  

sendo  indispensável para  manutenção  da  vida humana. A 

principal função da pele e mais difundida é a proteção, devido 

a sua atuação entre os órgãos internos e o meio externo. 

Durante o cuidado da pele do neonato deve-se atentar par a 

manutenção da integridade das suas camadas para que ela 

possa continuar suas funções normais de fornecer uma 

barreira. Entre os objetivos a serem alcançados nesse cuidado 

estão:  manutenção da integridade; prevenção de lesões físicas 

e químicas; redução da perda insensível de água; manutenção 

da temperatura estável; prevenção de infecções e proteção de 

absorção de agentes tópicos (SANTOS; COSTA, 2015).  

Em face da sua grandeza, este tegumento  participa  de  

muitas  funções  corporais  vitais,  apresentando  algumas  

particularidades,  como  barreira  contra infecção,  contribuindo  



APLICAÇÃO DA ESCALA DE CONDIÇÃO DE PELE DO RECÉM-NASCIDO 
EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

115 
 

para  o  equilíbrio  do  controle  hídrico e da temperatura 

(SANTOS; COSTA, 2015).  

Estima-se que cerca de 95% das lesões por pressão são 

evitáveis através da identificação precoce do grau de risco. O 

conhecimento da etiologia e fatores de risco, associados ao seu 

desenvolvimento, são a chave para o sucesso das estratégias 

de prevenção (SANTOS; COSTA, 2015). 

 

Tabela 3. Avaliação do escore secura segundo as variáveis 
clínicas, utilizando o teste de t e análise de variância, ao nível 
de significância de 5%. 

Variável  n % Média Desvio 
padrão 

Valor
-p 

Micropore       

  Sim 64 91,43 1,95 0,28 0,001
2 

  Não 06 8,57 1,50 0,55  

      

Esparadrapo      

  Sim 63 91,30 1,97 0,25  

  Não 06 8,70 1,50 0,54 <0,00
12 

 
PICC 

 

     

  Sim 2
2 

31,
43 

2,05 0,21 0,023
2 

  Não 4
8 

68,
57 

1,85 0,36  
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AVP      

  Sim 5
7 

81,
43 

1,96 0,26 0,006
2 

  Não 1
3 

18,
57 

1,69 0,48  

Álcool       

  Sim 
 

67 90,00 1,94 0,30 0,001
2 

  Não  03 10,00 1,33 0,58  

Hematoma/Equ
imose 

 
     

  Sim 
  Não  

63 
06 

91,30 
8,70 

1,95 
1,50 

0,28 
0,55 

0,001
2 

Queimadura 

 

     

  Sim 03 4,35 2,00 0,00 0,007
2 

  Não 66 95,65 1,89 0,31  

      

 Lesão por 
punção 

     

  Sim 67 90,00 1,94 0,30 0,009
2 

  Não 03 10,00 1,50 0,58  
Fonte: própria 

 

Por meio do teste t e Análise de Variância (ANOVA), o 

escore de secura revelou diferença significativa ao nível de 

significância de 5% para  micropore, esparadrapo, PICC, AVP, 

álcool, hematoma/equimose, queimadura e lesão por punção. 
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Para demais variáveis clínicas, foi possível observar que não 

houve diferenças a média do escore secura. 

Um estudo que traz os eventos adversos e incidentes 

sem danos em recém-nascidos notificados no Brasil, entre 2007 

e 2013 mostra que Os principais fatores contribuintes para os 

122 incidentes relacionados aos artigos e equipamentos 

médicos foram: 55 (45,1%) referentes a problemas com 

cateteres centrais de inserção periférica 

(PICC, peripherallyinserted central venouscatheter), 22 (18%) 

relacionados ao cateter venoso periférico e 16 (13,1%) 

relacionados ao vazamento do equipo de soro. 

Estima-se que cerca de 95% das lesões por pressão são 

evitáveis através da identificação precoce do grau de risco. O 

conhecimento da etiologia e fatores de risco, associados ao seu 

desenvolvimento, são a chave para o sucesso das estratégias 

de prevenção. 

É importante que o enfermeiro da UTIN formule 

protocolos bem definidos quanto ao uso de fixação de 

dispositivos, bem como as estratégias a serem utilizadas no 

momento da retirada dos mesmos. Recomenda-se que os 

adesivos, curativos e fixações sejam removidos no momento do 

banho ou utilizar soluções emolientes, de forma delicada, no 

processo de retirada (ADRIANO, 2014). 

Para isso, uma Escala de Observação do Risco de Lesão 

da Pele em Neonatos desenvolvida nos Estados Unidos, em 

1997, baseada na escala de Braden para população adulta, 

mas utiliza fatores de risco específicos para o desenvolvimento 

de lesões por pressão em neonato.  

Foi validada em 2017 e revela qualidades psicométricas 

adequadas para fazer a avaliação do risco de lesão da pele em 
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neonatos. Seus itens avaliam a condição física geral (idade 

gestacional), estado mental, mobilidade, atividade, nutrição e 

humidade cada um deles com um formato de medida ordinal 

com quatro pontos (1 a 4). Os scores dos itens variam entre 6 

e 24 pontos, sendo o score mais baixo representativo de baixo 

risco de lesão da pele e o score mais alto representativo de 

risco elevado de lesão da pele. 

 

CONCLUSÕES  

 

   O uso de alguns artigos hospitalares podem favorecer à 

lesão de pele do recém-nascido. As variáveis com diferença 

significativa entre as médias foram o uso de fita adesiva 

hipoalergencia, uso de esparadrapo, uso de AVP e uso de 

álcool 70%. Por isso, é importante que os profissionais da UTIN 

formulem protocolos bem definidos quanto ao uso de fixação de 

dispositivos, bem como as estratégias a serem utilizadas no 

momento da fixação e retirada dos mesmos. 
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RESUMO: A Fototerapia é um dos procedimentos mais comuns 
encontrados nas unidades de internação hospitalar e a equipe 
de enfermagem é fundamental para que haja a prestação do 
cuidado adequado. Por isso, o objetivo desse estudo é mapear 
quais as evidências científicas sobre a assistência de 
enfermagem ao recém-nascido submetido a fototerapia. Trata-
se de uma revisão de escopo elaborada em outubro de 2020. A 
busca foi realizada por meio do Portal de Periódicos 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), através das seguintes bases de dados da literatura: 
Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Scopus, Web of Science (WOS) e Medline. Utilizou-
se os descritores: Cuidados de Enfermagem (Nursing Care), 
Fototerapia (Phototherapy) e Recém-Nascido (Infant, Newborn) 
e os operadores booleanos AND e OR. A partir das buscas, 
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identificou-se que as atribuições da equipe de enfermagem 
perpassam desde os cuidados com a pele, temperatura, sinais 
vitais e proteção ocular até o cuidado humanizado em relação 
a presença dos pais. Foram encontradas fragilidades em 
relação a assistência, principalmente no que diz respeito ao 
conhecimento da necessidade de realizar determinados 
procedimentos. Por isso, faz-se necessário que ocorram 
constantes treinamentos e supervisões das equipes para que o 
cuidado ao recém-nascido em fototerapia seja ofertado com 
segurança efetividade. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Fototerapia. 

Recém-nascido. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O recém-nascido (RN) é considerado prematuro quando 

nasce com idade gestacional inferior a 37 semanas, sendo 

prematuro extremo quando nasce com idade inferior a 28 

semanas e prematuro intermediário quando o nascimento 

ocorre entre 28 a 34 semanas. Devido a isso, seu estado de 

saúde apresenta-se de forma fragilizada e necessita de um 

olhar mais atento das equipes de saúde (FIOCRUZ, 2018). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

estima-se que, a cada ano, existam cerca de 30 milhões de 

nascidos prematuros em todo o mundo, e que a maioria das 

mortes estão relacionadas ao parto antes do desenvolvimento 

completo, associado a falta de cuidados especializados. Em 

2017, ocorreram cerca de 2,5 milhões de mortes por causas que 

poderiam ter sido evitadas. Entretanto, é estimado que até 

2030, haja redução em 68% do número de óbitos por meio de 

estratégias simples e eficazes (OMS, 2018). 
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Dentre as complicações apresentadas em decorrência 

do parto prematuro estão: lesão cerebral durante o parto, 

infecções bacterianas graves, déficit cognitivo e a icterícia 

neonatal, sendo esta última de grande relevância na avaliação 

clínica por gerar consequências graves ao recém-nascido 

(OMS, 2017). 

Dessa forma, a icterícia neonatal pode ser descrita como 

sendo a elevada concentração sérica e não fisiológica da 

bilirrubina conhecida como icterícia. Essa condição pode estar 

associada, principalmente, ao aumento eritrocitário devido a má 

formação hepática do neonato, visualizada na pele e na esclera 

coloração amarelada (SILVA, 2019). 

Embora seja uma complicação relativamente comum, a 

icterícia neonatal pode levar a internações frequentes e se não 

tratada corretamente, o recém-nascido pode vir a desenvolver 

encefalopatia bilirrubina que diz respeito a toxicidade da 

bilirrubina ou uma condição chamada kernicterus onde ocorre 

sequelas permanentes relacionadas ao neurodesenvolvimento 

(SOUZA, 2020). 

Em relação aos tratamentos associados a essa 

condição, a fototerapia é a terapêutica inicial mais indicada 

porque não é uma técnica invasiva e apresenta grandes 

resultados em relação a diminuição dos níveis séricos de 

bilirrubina (CRUZ, 2020).  

Durante esse procedimento, o recém-nascido fica 

exposto despido a uma luz associado ao uso de proteção 

ocular. A bilirrubina absorve luz na região de 400 a 500 nm. A a 

luz emitida penetra na epiderme e, atinge o tecido subcutâneo. 

Por isso, somente a bilirrubina que está próximo a pele será 

afetada pela luz. Como resultado, a luz ocasionará 
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transformação nas moléculas de bilirrubina e fará com que as 

mesmas sejam excretadas pelo fígado ou pelos rins, sem 

passar por transformações metabólicas (SILVA, 2019). 

A fototerapia exige atenção especial da equipe de saúde 

e só deve ser feita levando-se em consideração a história 

clínica do paciente, o exame físico e o resultado de todos os 

exames laboratoriais realizados previamente, pois pode levar a 

ocorrência de queimadura, aumento do número de evacuações, 

alteração no número de hemácias e possíveis lesões de retina, 

sendo fundamental a observação e o cuidado permanente 

(GONÇALVES, 2016).  

A equipe de enfermagem ocupa uma posição estratégica 

na assistência ao RN em uso de fototerapia, pois está presente 

durante todo o período de internação, sendo a sua atuação de 

fundamental importância para que o tratamento seja realizado 

da maneira correta, bem como para que se saiba identificar 

possíveis efeitos colaterais ou intercorrências, agindo conforme 

apropriado (SILVA, 2019). 

Estudos primários sobre o recém-nascido submetido a 

fototerapia foram realizados, no entanto, não houve o 

mapeamento das publicações relacionadas a assistência de 

enfermagem nesses pacientes em uma revisão de escopo. 

Uma pesquisa preliminar nas bases de dados Web of Science, 

Scopus, Medline e Lilacs foi conduzida, e nenhuma revisão de 

escopo atual ou pendente sobre a assistência de enfermagem 

ao recém-nascido submetido a fototerapia foi identificada, 

mostrando a existência de uma lacuna do conhecimento nesse 

tema específico, realçando a necessidade de realizar uma 

revisão de escopo. 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO SUBMETIDO A 
FOTOTERAPIA: UMA REVISÃO DE ESCOPO 

124 
 

Sendo assim, tendo em vista a importância da atuação 

da enfermagem no cuidado ao RN, bem como as 

consequências relacionadas ao uso da fototerapia, objetiva-se 

por meio deste estudo mapear as evidências científicas sobre a 

assistência de enfermagem ao RN submetido a fototerapia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão de Escopo (Scoping Study ou 

Scoping Review), cujo o intuito é averiguar os conceitos 

importantes acerca do tema escolhido e destacar pontos 

importantes existentes na literatura. Através da Revisão de 

Escopo, é possível identificar as lacunas existentes em temas 

já abordados (PETERS et al., 2015). 

Para a construção desse estudo foram utilizadas as 

recomendações do Joanna Briggs Institute (JBI). Para se 

garantir uma excelente qualidade do trabalho, utilizou-se a lista 

de checagem Reporting Items for Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping 

Reviews (PRISMA-ScR). 

Para a delimitação da questão norteadora e auxílio na 

identificação dos tópicos-chave: População, Conceito e 

Contexto, utilizou-se o mimemônico PCC. Nesse estudo, a 

população é constituída pelos recém-nascidos, o conceito 

englobou a assistência de enfermagem e o contexto diz respeito 

à aplicação da fototerapia. Dessa forma, para o prosseguimento 

deste estudo utilizou-se a seguinte questão norteadora: “Quais 

os cuidados de enfermagem oferecidos ao recém-nascido 

submetido à fototerapia?”. 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO SUBMETIDO A 
FOTOTERAPIA: UMA REVISÃO DE ESCOPO 

125 
 

Para a busca, foram utilizados os descritores Cuidados 

de Enfermagem (Nursing Care), Fototerapia (Phototherapy) e 

Recém-Nascido (Infant, Newborn) pesquisados no Descritores 

de Ciências da Saúde (DeCS) e confirmados no Medical 

Subject Headings (MeSH), utilizando o operador booleano AND 

e OR. 

A busca eletrônica foi realizada em outubro de 2020, a 

partir do Portal de Periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas seguintes bases de 

dados da literatura: Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Scopus, Web of Science (WOS) 

e Medline. Foram encontrados 406 periódicos indexados cujos 

títulos e resumos foram lidos para que fossem aplicados os 

critérios de inclusão e exclusão.  

Para o refinamento da busca, utilizou-se como critério de 

inclusão artigos científicos disponíveis online gratuitamente na 

íntegra, dissertações e teses, artigos nos idiomas português, 

inglês e espanhol. Foram excluídos estudos que não 

responderam à questão de pesquisa, resumos, artigos de 

jornais, cartas ao editor, relatos de experiência, ensaios e 

estudos de reflexão, pesquisas sem resumo e textos 

indisponíveis online na íntegra. 

Foi removido um estudo por duplicidade e 399 por não 

se enquadrarem nos critérios de inclusão, obtendo-se um total 

de 11 estudos selecionados, que foram submetidos a uma 

análise na íntegra do seu conteúdo. Após esse, formou-se um 

corpus de nove estudos que foram incluídos nesta investigação. 

Os artigos selecionados passaram então por leitura 

minuciosa, análise crítica e a síntese das principais informações 

foram inseridas em um banco de dados, constituído em forma 
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de tabela, no software Excel, versão 2016, do 

pacote Office da Microsoft. Abaixo estão citados os dados na 

ordem em que foram compilados no banco de dados: Título do 

estudo, os objetivos da pesquisa e os principais resultados 

encontrados.  

 

Figura 1. Resultados da análise conforme o modelo PRISMA. 
Natal/RN, Brasil, 2020. 

 

Fonte: Prisma Flow Diagram, 2018. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com as buscas realizadas nas bases de 

dados, foram encontrados 406 artigos, dentre os quais nove 

foram selecionados para compor a amostra da pesquisa. A 

partir disso, para uma análise mais detalhada, optou-se por 

categoriza-los conforme título, objetivo e principais resultados.  

 

Quadro 1. Síntese dos artigos conforme título, objetivos e 
principais resultados. Natal/RN, Brasil, 2020. 

 

TÍTULO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

Cuidados ao recém-

nascido em 

fototerapia: o 

conhecimento da 

equipe de 

enfermagem. 

Identificar o 

conhecimento da 

equipe de 

enfermagem acerca 

dos cuidados de 

enfermagem e as 

complicações 

relacionadas ao RN 

em fototerapia. 

88,7% dos 

participantes alegaram 

que os cuidados 

relativos à prescrição e 

avaliação dos efeitos 

da fototerapia eram de 

competência médica. 

 

Do sofrimento à 

resignação: 

abordagem da 

Grounded Theory à 

experiência materna 

Compreender a 

experiência materna 

com RN em 

tratamento 

fototerápico em 

alojamento conjunto. 

Constatou-se que 

grande parte das 

puérperas entrevistas 

se sentiam exaustas, 

pois a equipe de 

enfermagem por 
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com recém-nascido 

em fototerapia. 

diversas vezes a 

responsabilizou pelos 

cuidados inerentes ao 

neonato durante a 

fototerapia.  

 

 

 

Efetividade da 

fototerapia na 

hiperbilirrubinemia 

neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar as melhores 

evidências para 

melhorar o uso e a 

efetividade da 

fototerapia no 

tratamento da 

hiperbilirrubinemia 

neonatal. 

Foram identificados 

que cuidados como a 

utilização de lençóis 

brancos durante o 

calor irradiado e 

retirada da fralda em 

casos de aumento 

elevado nos níveis de 

bilirrubina, 

favoreceram a eficácia 

da fototerapia.  
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Conhecimento, 

atitude e prática 

sobre fototerapia 

entre profissionais de 

enfermagem de 

hospitais de ensino. 

Avaliar o 

conhecimento, atitude 

e prática sobre 

fototerapia entre 

profissionais de 

enfermagem de dois 

hospitais de ensino da 

cidade de Recife. 

Foi demonstrado que é 

necessário estipular 

atividades para que 

haja um equilíbrio 

entre conhecimento, 

atitude e prática dos 

profissionais com 

relação a fototerapia.  

 

Tecnologia educativa 

para a prática do 

cuidado de 

enfermagem com 

mães de neonatos 

sob fototerapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrever o uso de 

uma tecnologia 

educativa para a 

prática do cuidado de 

Enfermagem com 

mães de neonatos em 

uso de fototerapia. 

Foram observados 

que os diálogos 

frequentes entre a 

equipe de 

enfermagem e as 

mães dos recém-

nascidos, favorecem o 

cuidado adequado 

durante a fototerapia.  

Desafios maternos 

frente à fototerapia 

Revelar os desafios 

enfrentados por mães 

14,67%das mães 

referiram ter recebido 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO SUBMETIDO A 
FOTOTERAPIA: UMA REVISÃO DE ESCOPO 

130 
 

neonatal: estudo 

descritivo 

de recém-nascidos 

submetidos ao 

tratamento de 

fototerapia neonatal 

em alojamento 

conjunto 

apoio da equipe de 

saúde durante o 

tratamento 

fototerápico. Todavia, 

grande parte ressaltou 

a não uniformidade da 

assistência em relação 

a equipe de 

enfermagem.  

Conhecimentos da 

equipe de 

enfermagem sobre 

fototerapia no setor 

de alojamento 

conjunto de um 

Hospital Escola da 

Zona Norte de SP 

Verificar o 

conhecimento da 

equipe de 

enfermagem 

relacionado ao RN em 

fototerapia 

Os profissionais 

entrevistados 

responderam com 

maestria todos os 

cuidados e possíveis 

complicações da 

fototerapia, no 

entanto, destaca-se a 

necessidade de 

continua capacitação. 

Recém-nascidos 

sobre fototerapia: a 

vivência das mães.  

 

 

 

 

 

 

Identificar a percepção 

de mães de RN’s 

submetidos a 

tratamento 

fototerápico. 

Foi identificado que 

grande parte das mães 

se sentiam 

angustiadas por não 

terem conhecimento 

suficiente à cerca do 

procedimento de 

fototerapia, cabendo a 

equipe de 
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enfermagem orienta-

las. 

Importância do 

diagnóstico 

laboratorial da 

hiperbilirrubinemia 

em neonatos: 

Revisão de literatura 

Discutir a importância 

do diagnóstico 

laboratorial da 

hiperbilirrubinemia 

neonatal, bem como 

reconhecer sua 

influência para o 

acompanhamento 

clínico dos RN’s. 

Confirmou-se a 

necessidade de novos 

métodos diagnósticos 

da icterícia que 

possam promover 

atuações mais 

eficazes das equipes 

de saúde.  

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 
 

 A partir da leitura dos artigos encontrados na literatura, 

foi averiguado quais os cuidados de enfermagem foram mais 

prevalentes, bem como, as justificativas utilizadas para a sua 

execução, visando um cuidado mais aprimorado pela equipe 

de enfermagem. 

 

Quadro 2. Principais cuidados de enfermagem e justificativas 
para execução encontrados na literatura. Natal/RN, Brasil, 
2020. 

 

PRINCIPAIS CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

 

JUSTIFICATIVA PARA 

EXECUÇÃO 

 

Proteção ocular com protetor 

radiopaco 

 

Evitar lesões na retina 
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Promover amamentação 

 

O leite materno é composto por 

nutrientes essenciais para o 

crescimento e desenvolvimento do 

recém-nascido. 

 

Avaliação da superfície corporal 

exposta a luz 

 

 

Evitar a formação de queimaduras. 

 

Sinais vitais 

 

A avaliação contínua é 

fundamental para averiguar 

possíveis alterações fisiológicas. 

 

 

Mudança de Decúbito 

 

Garantir que não ocorra lesões por 

pressão, bem como que a luz 

emitida da fototerapia incida sobre 

todo a área corporal. 

 

 

Balanço Hídrico 

 

Necessário para averiguar se não 

estão ocorrendo alterações 

gastrintestinais que incidam sob a 

ingesta e a eliminação. 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 

 

 Infere-se, a partir da leitura dos principais resultados, que 

a enfermagem é parte primordial da equipe de saúde e a sua 

atuação se insere em todo o processo de cuidado durante a 

fototerapia, bem como, a forma como as puérperas perpassam 
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esse momento. Uma vez que como mães, é inerente a angustia 

e o medo por agravamento do quadro de saúde do seu filho. 

 Em concordância, um estudo realizado por Nascimento 

(2018), aborda sobre o sentimento de reclusão e desesperança 

das mães em relação a equipe de enfermagem. Pois, na 

pesquisa realizada com 15 mulheres em alojamento conjunto, 

grande parte relatou que os profissionais delegavam a mãe a 

função de monitorar continuamente a manutenção do protetor 

ocular, bem como, alimentação e cuidados de higiene, o que 

contribuiu para o aumento do medo e da angústia.  

 Dessa forma, para o sucesso da fototerapia, é 

necessário que a equipe de enfermagem tenha conhecimento 

sobre as principais condutas que devem ser adotadas e as 

orientações que devem ser passadas aos pais dos Recém-

nascidos (RN’s) para que o procedimento tenha a maior eficácia 

possível (SILVA, 2019).  

 Machado (2012) relata que é necessária avaliação 

contínua da superfície corporal que está sendo exposta a luz, 

bem como a distância entre o RN e a fonte luminosa e a 

irradiância do aparelho, uma vez que quanto maior a área 

exposta e quanto mais perto a superfície luminosa, maior será 

a resposta do organismo em relação a queda dos níveis de 

bilirrubina. 

De acordo com a sociedade Brasileira de Pediatria 

(SBP), a irradiância do aparelho deve ser testada antes e 

continuamente durante o uso. Sendo recomendado, que em 

focos luminosos localizados acima do recém-nascido, exista 

uma distância de 20 a 35 cm com proteção de acrílico (SBP, 

2012).  
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 Ademais, a proteção ocular e a avaliação dos sinais vitais 

também são constituídas cuidados de enfermagem durante o 

procedimento. A equipe de enfermagem presta assistência 24h 

e, portanto, é necessário ter respaldo científico que justifique 

suas ações, visando a prevenção de intercorrências (SILVA, 

2019).  

 Nesse sentido, as alterações oculares em decorrência da 

fototerapia podem ser ocasionadas tanto por exposições 

acidentais a energia luminosa, quanto pela não execução dos 

cuidados inerentes a terapêutica e podem gerar ressecamento 

da córnea e descolamento de retina tendo em vista a área de 

grande vascularização (GONÇAVES, 2016).  

 Em estudo realizado com 15 enfermeiros e 60 técnicos 

de enfermagem, foi verificado que 82% dos profissionais 

afirmaram que o material de proteção ocular precisava ser 

radiopaco, enquanto que 17% afirmaram que poderia ser 

improvisado. Demonstrando que a maioria dos entrevistados 

conhecia a maneira correta de aplicar o cuidado o qual se 

caracteriza como sendo o uso de protetores oculares 

radiopacos, bem como, a limpeza dos olhos com soro fisiológico 

(MOREIRA, 2016). 

 Outrossim, tem-se que os sinais vitais são de 

fundamental importância para averiguar a resposta do 

organismo durante o procedimento. É necessário a averiguação 

constante pois demonstram as alterações fisiológicas e auxiliam 

no exame clínico. Sendo esta parte fundamental para averiguar 

os níveis de bilirrubina que indicam a necessidade ou não da 

fototerapia (SOUZA, 2020). 

 Silva (2019), também cita a incumbência da equipe de 

enfermagem de garantir o aleitamento materno e lembra a 
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importância de retirar a proteção ocular antes que o mesmo 

ocorra. Além disso, também aborda sobre a necessidade de 

verificar constantemente a temperatura para averiguar 

hipertermia ou hipotermia, realizar a mudança de decúbito para 

que a luz possa incidir por todo o corpo e o controle hídrico para 

identificar perdas de líquido.  

 No entanto, um estudo evidenciou que essa prática não 

foi percebida com grande incidência, em que foi verificado que 

apenas 9,6% dos profissionais de enfermagem participantes, 

responderam que deveria ser realizado a mudança de decúbito 

durante a fototerapia. Enquanto que a avaliação das condições 

de hidratação ficou restrita a 30,7% dos participantes (GOMES, 

2010).  

A avaliação hídrica é de extrema importância, tendo em 

vista a influência da fototerapia no sistema gastrointestinal pode 

vir a gerar episódios de diarreia. Por isso, é fundamental avaliar 

tudo que é eliminado e ingerido (GOMES, 2010). 

Por conseguinte, a atuação da equipe de enfermagem 

durante o procedimento de fototerapia é vasta. No entanto, os 

estudos apontaram fragilidades no que dizem respeito a 

padronização do cuidado ao recém-nascido em fototerapia. Tal 

fato requer constante atualização e capacitação das equipes 

para que o cuidado humanizado e a comunicação efetiva entre 

equipe e pais dos RN’s sejam promissoras (FERNANDES, 

2016). 

Todos os estudos utilizados para a construção dessa 

revisão foram publicados no Brasil. No entanto, destaca-se que 

a amostra foi pequena baseado no fato de que a fototerapia é 

um procedimento bastante comum utilizado nas unidades de 

internação hospitalar pediátricos.  
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CONCLUSÕES 

 

 Os principais cuidados de enfermagem aplicados aos 

recém-nascidos submetidos a fototerapia dizem respeito a 

proteção ocular para evitar ressecamento da retina; a 

aproximação da luz de maneira que incida sob toda a pele; a 

avaliação rigorosa do balanço hídrico, para averiguar a 

quantidade de eliminações e ingesta; monitoramento dos sinais 

vitais; manter oferta de leite materno durante o procedimento; 

mudança de decúbito e atendimento humanizado para as mães 

tendo em vista a responsabilidade atribuídas a elas  quando 

seus  recém-nascidos estão em fototerapia. Cabe destacar que 

a participação das mães deve ser vista como um 

compartilhamento do cuidado, sem eximir a equipe de 

enfermagem do cuidado que lhe é inerente ao recém-nascido 

em fototerapia. 

 A presente revisão de escopo, apresentou limitações no 

que diz respeito a quantidade de publicações disponíveis 

direcionados a assistência de enfermagem. Dessa forma, é 

necessário que estudos sejam realizadas acerca da temática, a 

fim de que se conhecer, padronizar e otimizar esses cuidados 

desempenhados nas unidades hospitalares, possibilitando o 

fortalecendo do papel da equipe de enfermagem no que diz 

respeito ao cuidado integral e eficaz do paciente em uso de 

fototerapia. 
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RESUMO: Para que haja um parto saudável e humanizado a 
equipe de enfermagem deve estar preparada e apta para 
prestar a assistência necessária na sala de parto. Descrever os 
cuidados imediatos ao recém-nascidos prestados pela equipe 
de enfermagem. Revisão integrativa, com abordagem 
qualitativa. 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), Banco 
de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latina-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 
Utilizou-se 8 artigos para a discussão durante a pesquisa. O 
neonato é excessivamente vulnerável, portanto, há a 
necessidade de prestação de cuidados importantes nesse 
período para garantir uma sobrevivência longínqua. Dados 
mundiais mostram uma estimativa de 2,9 milhões de óbitos de 
recém-nascidos. Pode-se constatar que os cuidados de 
enfermagem realizados ao recém-nascido na primeira hora de 
vida são de suma importância para garantir uma assistência de 
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qualidade ao neonato. Os cuidados prestados visam minimizar 
riscos e impedir danos evitáveis que estão ligados a assistência 
à saúde. Para isso foram criados normas e protocolos que vão 
auxiliar o profissional de enfermagem a prestar uma assistência 
de qualidade. Dessa forma, a enfermagem tem o papel de 
oferecer assistência imediata nas primeiras horas de vida do 
neonato, que auxiliem na adaptação ao meio extrauterino. 
PALAVRAS-CHAVE: Sala de parto. Recém-Nascido. 

Cuidados de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O nascimento é um evento que requer ações de cuidado 

por parte dos profissionais de enfermagem, as quais têm de ser 

executadas com atenção e qualidade, pois é um período de 

fragilidade para a mulher e principalmente para o neonato. Os 

cuidados imediatos realizados em particular nas primeiras duas 

horas de vida do recém-nascido (RN) visam preservar sua 

integridade na fase do nascimento e na sua adaptação ao meio 

extrauterino (SANTOS et al, 2019). 

Acreditava-se que os cuidados imediatos prestados aos 

neonatos na hora do parto, e em sua primeira hora de vida, era 

apenas constituído por uma rotina hospitalar, generalizando 

assim as condutas de recepção do bebê. Na atualidade, essas 

práticas estão sendo trocadas por cuidados apontados como 

boas práticas de atenção neonatal e baseados em evidências 

científicas (BARROS, 2017). 

No Brasil, foram criadas as Redes de Atenção à Saúde 

que tem por objetivo organizar os serviços de saúde, dentre as 

redes, destaca-se a Rede Cegonha, cuja finalidade é 
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implementar cuidados para o planejamento reprodutivo, 

acompanhamento do pré-natal, parto e puerpério, um dos 

componentes da rede é a estratificação de risco da criança ao 

nascer em três categorias, risco habitual, intermediário e alto 

risco (CORREIA et al, 2019).  

Visto a necessidade de uma melhor organização e um 

avanço da qualidade de atenção ao recém-nascido no momento 

do nascimento, tendo também o objetivo de diminuir as taxas 

de morbimortalidade neonatal foi implementada em 2014 a 

portaria n° 371 de 7 de maio que institui diretrizes para a 

organização da atenção integral e humanizada ao recém-

nascido no Sistema Único de Saúde (SUS) (SANTOS et al, 

2019). 

A percepção pela equipe multiprofissional dos diferentes 

aspectos dos cuidados imediatos que abrangem o nascimento, 

em seu contexto social e cultural, possibilita melhor 

compreensão das necessidades que integram a adequação do 

neonato em sua primeira hora de vida, propiciando subsídios 

para uma atuação com qualidade (BARROS, 2017).  

Assim, este estudo teve como motivação por ser um 

tema pouco discutido na atualidade, e por ser de grande 

relevância para realização das boas práticas de atenção 

neonatal. Almeja-se que a partir desse estudo obtenha-se uma 

ampliação das discussões acerca dos cuidados imediatos ao 

recém-nascido. Em virtude disso, este trabalho tem como o 

objetivo, a partir da revisão integrativa, descrever sobre os 

cuidados imediatos ao recém-nascido prestados pela 

enfermagem. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

com abordagem qualitativa, acerca dos Cuidados imediatos de 

enfermagem ao recém-nascido na sala de parto. 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 (SOARES et al., 2014). 

 A coleta dos dados foi realizada no período de abril a 

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), Banco de Dados de 

Enfermagem (BDENF) e Literatura Latina-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).  

A busca pelos artigos ocorreu mediante a combinação 

dos seguintes Descritores em Ciência da Saúde (DeCs), 

utilizando o operador booleano AND: Recém-nascido AND 

Cuidados de enfermagem, resultando em 13.910 artigos; 

recém-nascido AND sala de parto resultando em 1.278 artigos; 

cuidados de enfermagem AND sala de parto resultando em 276 

artigos; Recém-nascido AND cuidados de enfermagem AND 

sala de parto resultando em 109 artigos. Ao final foram 

selecionados 08 artigos sendo 04 da base de dados Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), 02 Literatura Latina-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 02 

Banco de Dados de Enfermagem (BDENF). 

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. 
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Foram excluídos os estudos em língua estrangeira, em formas 

de resumos e cartas ao editor. Os artigos duplicados foram 

contabilizados apenas uma vez.  

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). Para a construção desta revisão foram utilizadas as 

seguintes etapas: Identificação do tema, busca na literatura, 

categorização dos estudos, avaliação dos estudos e 

interpretação dos resultados. 

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 a busca dos 

artigos conforme o tema, selecionados de acordo com achados 

relevantes e de interesse da pesquisa totalizando 08 artigos. A 

caracterização dos estudos está organizada no quadro abaixo, 

conforme título, autores e ano de publicação, objetivos e 

principais resultados. 
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Quadro 1. Caracterização dos artigos selecionados conforme 

título, autores e ano de publicação, objetivos e principais 

resultados. Natal, 2020. 

Título Autor e ano 

de 

publicação 

Objetivos Principais 

resultados 

Diagnósticos de 

enfermagem em 

consultas de 

atenção primária 

à saúde de 

recém-nascidos 

COSTA, et 

al., 2018  

Descrever e 

analisar os 

diagnósticos 

de 

enfermagem 

estabelecidos 

nas consultas 

médicas dos 

recém-

nascidos em 

um serviço de 

atenção 

primária à 

saúde. 

Foi 

identificado 

diferentes 

modelos 

assistenciais 

no 

acolhimento, 

a importância 

do enfermeiro 

obstetra na 

prestação 

dos cuidados 

e na 

qualificação 

da 

assistência, 

sendo 

importante 

visar a 

educação 

continuada 
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da equipe 

que tenha 

como objetivo 

fortalecer a 

humanização 

da 

assistência. 

Humanização 

Da Assistência 

Neonatal Na 

Ótica Dos 

Profissionais Da 

Enfermagem 

COSTA; 

SANFELIC

E; 

CARMON

A, 2019 

Identificar a 

percepção da 

equipe de 

Enfermagem 

sobre a 

humanização 

da assistência 

prestada em 

uma Unidade 

de Terapia 

Intensiva 

Neonatal. 

Foi 

evidenciado 

a 

necessidade 

de se 

promover 

atividades 

educativas 

para que a 

abordagem 

humanizada 

seja melhor 

compreendid

a e 

implementad

a no cuidado 
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neonatal. 

Os cuidados 

imediatos ao 

recém-nascido 

saudável de 

parto vaginal 

nos diferentes 

modelos de 

atenção ao 

nascimento 

BARROS, 

2017 

Objetivou-se 

avaliar o grau 

de 

implementação 

das boas 

práticas de 

atenção 

imediata ao RN 

sadio, de parto 

vaginal em três 

unidades de 

saúde públicas 

do município 

do Rio de 

Os resultados 

demonstrara

m que as 

unidades 

possuem 

diferentes 

níveis de 

implementaçã

o das boas 

práticas de 

atenção 

neonatal 

imediata e 

que as 
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Janeiro, com 

diferentes 

modelos de 

atenção a 

mulher no 

momento do 

parto e 

nascimento 

mesmas 

variam de 

acordo com o 

modelo 

assistencial. 

Cuidados 

imediatos ao 

recém-nascido: 

visão do técnico 

de enfermagem. 

SANTOS, 

et al., 2019 

Teve por 

objetivo 

conhecer os 

cuidados 

imediatos 

prestados por 

técnicos de 

enfermagem 

aos recém-

nascidos após 

o nascimento.  

Foi destacado 

que os 

profissionais 

têm a 

necessidade 

de melhoria 

do 

conhecimento 

de 

assistência 

humanizada, 

estudo sobre 

atividades 

educativas de 
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mãe-filho no 

contexto da 

UTIN, além 

do 

relacionamen

to 

interpessoal. 

Protocolos de 

Boas Práticas 

Obstétricas Para 

os Cuidados de 

Enfermagem no 

Processo de 

Parturição 

PILER, et 

al., 2019 

Construir com 

os profissionai

s de 

Enfermagem p

rotocolo assist

encial para 

nortear 

os cuidados de 

Enfermagem n

o processo 

de parturição, 

embasando-se 

nas boas prátic

as 

de atenção ao 

A importância 

da construção 

de sistemas 

de 

implementaçã

o de 

protocolos 

assistenciais 

no processo 

de parturição 

foi 

evidenciado 

ao longo da 

construção da 

pesquisa, 
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parto e 

ao nascimento. 

esses 

protocolos 

permitem os 

profissionais 

a 

aprimorarem 

seus 

conhecimento

s em relação 

aos cuidados 

de 

Enfermagem. 

 

Análise de 

partos 

acompanhados 

por enfermeiras 

obstétricas na 

perspectiva da 

humanização do 

parto e 

nascimento 

REIS, et 

al., 2016  

Analisar partos 

acompanhados 

pelas 

enfermeiras 

obstétricas 

relacionando 

sua prática 

com a política 

de 

A 

enfermagem 

é um agente 

importante na 

desmedicaliz

ação do parto 

e do 

nascimento, 

entendendo 
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humanização 

do parto e 

nascimento. 

muitas 

práticas e 

intervenções 

podem ser 

adaptadas no 

processo de 

cuidar, 

tornando a 

assistência 

adequada e 

que não 

interferem no 

processo 

fisiológico de 

trabalho de 

parto, 

permitindo 

que a 

parturiente e 

seus 

acompanhant

es também 
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sejam 

capazes de 

participar do 

processo de 

parto de 

forma ativa. 

 

Cuidados 

Puerperais E 

Com O Recém-

Nascido: Uma 

Abordagem 

Qualitativa 

Sobre O 

Conhecimento 

De Gestantes 

De Unidades 

Básicas De 

Saúde De 

Caxias Do Sul 

SILVA, et 

al., 2016 

Identificar o 

conhecimento 

de primigestas 

sobre cuidados 

com o recém-

nascido e 

autocuidado 

puerperal; 

caracterizar as 

participantes 

quanto à idade, 

escolaridade, 

ocupação/profi

ssão, renda 

familiar, idade 

Durante a 

gestação a 

mulher 

necessita de 

orientações 

como 

autocuidado e 

cuidados com 

o neonato, 

por isso desta 

forma o 

profissional 

da saúde 

deve prestar 

um papel 
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gestacional, 

número de 

consultas de 

pré-natal, 

profissionais 

que estão 

realizando as 

consultas de 

pré-natal e 

pretensão de 

amamentar. 

importante na 

atenção à 

saúde da 

gestante e 

recém-

nascido, 

visando 

proporcionar 

uma melhor 

recuperação 

e prevenção 

de possíveis 

complicações 

que podem 

surgir durante 

o pré-natal e 

puerpério. 

Reflexos 

Primitivos de 

Neonatos 

Nascidos em 

uma 

CENTENA

RO, et al., 

2019 

Quais as 

associações 

entre os 

reflexos 

primitivos de 

A associação 

dos índices 

avaliativos na 

hora do parto 

para com a 



CUIDADOS IMEDIATOS DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO NA 
SALA DE PARTO 

153 
 

Maternidade do 

Sul do Brasil 

 

neonatos 

nascidos com 

sexo, cor, 

estatura, 

perímetro 

cefálico, 

perímetro 

torácico, índice 

de apgar, idade 

gestacional, 

tipo de parto, 

intercorrências 

durante o 

trabalho de 

parto. 

criança, é de 

extrema 

importância 

na avaliação 

do 

desenvolvime

nto do 

neonato, da 

integridade 

do trabalho 

de parto e da 

vitalidade 

dessa 

criança. O 

enfermeiro 

tem papel de 

extrema 

importância 

na realização 

dos reflexos, 

pois ele é 

capacitado 

para tal, 
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tendo o 

comprometim

ento de 

realizar os 

procedimento

s 

corretamente 

e avalia-los 

com eficácia 

para obter 

resultados 

precisos. 

Fonte: Autoria própria. 

  

O neonato é excessivamente vulnerável, portanto, há a 

necessidade de prestação de cuidados importantes nesse 

período da criança para garantir uma sobrevivência longínqua. 

Dados mundiais mostram uma estimativa de 2,9 milhões de 

óbitos de recém-nascidos nos primeiros 28 dias de vida 

(período caracterizado como neonatal), as infecções são as 

principais causas além de complicações no parto e parto 

prematuro. A taxa de mortalidade em neonatos brasileiros 

representa cerca de 60% a 70% da mortalidade infantil no Brasil 

(COSTA et al., 2018).  

 A dimensão da prática social do cuidado consiste em 

minimizar riscos e impedir danos evitáveis que estão ligados à 
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assistência em saúde. Afirmando a relação humanização-

segurança que é estabelecida pelos profissionais. Mostrando 

que a humanização da assistência neonatal deve garantir que 

a tecnologia possibilite a segurança do bebê e o acolhimento a 

ele e à sua família (COSTA; SANFELICE; CARMONA, 2019). 

 O Ministério da Saúde criou políticas e estabeleceu 

protocolos que padronizam normas e diretrizes para uma 

assistência qualificada e integral a serem prestados ao RN nos 

seus primeiros momentos após o nascimento. O Método 

Canguru é a política nacional de saúde que foi criada com o 

intuito de estabelecer a integração de conjuntos de ações 

qualificadas e humanizadas que serão voltadas para o Recém-

Nascido e sua família. Esse método visa nortear o profissional 

de saúde quanto aos cuidados e ações que deverão ser feitas 

nos primeiros momentos de vida do RN, minimizando perigos e 

fortalecendo o vínculo com os pais (BRASIL, 2018). 

 A criação de um protocolo assistencial é empregada de 

forma compartilhada com os profissionais de enfermagem para 

estabelecer cuidados e com ações direcionadas a serem 

realizadas de forma sistematizadas, portanto, a assistência de 

enfermagem ao recém-nascido, dedica-se a ações que 

envolvem cuidados com materiais e com o ambiente, tais como: 

insumos necessários disponíveis e testados, berços aquecidos, 

manutenção da temperatura adequada, incentivar contato pele 

a pele de mãe-filho e a amamentação, identificação nas 

pulseiras, impressão plantar e carteira do recém-nascido, 

descrição de técnicas e registro adequado das informações 

(PILER, et al., 2019). 

Os cuidados imediatos que abarcam as boas práticas de 

atenção resultam da singularidade de cada nascimento. 
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Cuidados que são dispensados ao bebê no nascimento podem 

resultar em impactos positivos ou negativos, sendo assim, 

quando implementados procedimentos proscritos, o pode 

complicar a sua adaptação, possibilitam a geração de um 

impacto negativo na vida do recém-nascido (BARROS, 2017). 

Por isso, é de grande importância que a avaliação das 

condições de vida do neonato em seu primeiro minuto de vida, 

conhecido também como “minuto de ouro”, seja assistida pelo 

profissional de enfermagem de acordo com as rotinas já 

existentes no hospital. Estes profissionais devem avaliar a 

vitalidade do concepto após o nascimento, examinando se é 

uma gestação a termo, se tem ausência de mecônio, se o 

recém-nascido está respirando, chorando, e se seu tônus 

muscular é bom. Além de verificar a respiração e frequência 

cardíaca do RN simultaneamente, o que determinará os 

próximos passos de cuidados (BARROS, 2017; SANTOS, et al. 

2019). 

O índice de Apgar que, utilizado desde a década de 50, 

é o método utilizado em muitos países para o diagnóstico de 

fatores relacionados a mortalidade neonatal, é empregado nos 

primeiros 5 minutos de vida para avaliar as condições de 

nascimento do neonato, cardíacos, respiratório, 

responsividade, tônus muscular e coloração da pele. Logo após 

o nascimento, no quinto minuto de vida, um Apgar entre 7 e 10 

é considerado normal, esses valores, diante das condições de 

nascimento e de parto, podem ser alterados e levar a índices 

de Apgar menor que 7, pois esses fatores interferem 

diretamente na escala, assim como as condições associadas a 

forma de recepção do neonato no nascimento (CENTENARO 

et al., 2019; REIS et al., 2016). Dessa forma, destaca-se a 
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importância de que o enfermeiro responsável pelos cuidados 

imediatos ao recém-nascido esteja ciente de que a avaliação 

seja feita de forma holística, humanizada, de maneira rápida e 

eficiente, pois é necessária uma prática de cuidados integrais 

para uma melhoria da condição de vida do neonato, respeitando 

a vida e zelando pelo cuidado adequado (SILVA et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Mediante a literatura revisada pode-se constatar que os 

cuidados de enfermagem realizados ao recém-nascido na 

primeira hora de vida são de suma importância para garantir 

uma assistência de qualidade ao neonato e diminuir as taxas de 

morbimortalidade. Outra questão relevante são as criações de 

políticas que visam padronizar essa assistência, como a rede 

cegonha e o modelo canguru que proporcionam ações 

qualificadas e humanizadas que visam o fortalecimento do 

vínculo com os pais e a diminuição de riscos. Bem como a 

criação de Protocolos Assistenciais que vão estabelecer 

cuidados e ações direcionadas a serem realizadas de forma 

sistematizadas. 

Com isso, nota-se a importância dos cuidados imediatos 

ao nascer abarcando a singularidade de cada recém-nascido, 

realizando assim as boas práticas na assistência ao neonato. 

Ressalta-se, então, a importância do enfermeiro responsável 

pelos cuidados imediatos ao recém-nascido, que esse 

profissional esteja ciente da necessidade de práticas integrais 

visando a qualidade de vida do neonato e zelando pelo cuidado 

adequado. Entretanto é notória uma escassez na literatura 

sobre o assunto discutido, sendo necessárias mais pesquisas e 
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discussões sobre os cuidados imediatos de enfermagem ao 

recém-nascido na sala de parto. 
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RESUMO: Os incidentes relacionados a assistência à saúde 
são eventos que poderiam ter resultado ou resultaram em dano 
desnecessário ao paciente. Dessa forma, durante a assistência 
neonatal podem ocorrer incidentes nos processos de atenção 
que os predispõem a incidentes de diferentes níveis de 
gravidade. Assim, o estudo teve por objetivo identificar os 
incidentes ocorridos em neonatos que foram registrados como 
óbitos neonatais precoce no ano de 2016-2017. Trata-se de um 
estudo documental, retrospectivo. A população foi composta 
por 51 prontuários de recém-nascidos que foram a óbito no 
período analisado. A pesquisa recebeu parecer favorável do 
comitê de ética sob o número 1.753.305. Observou-se que 55% 
dos neonatos eram pretermo Extremo, 53% eram extremo baixo 
peso e 78% obtiveram um Apgar inferior a sete no primeiro 
minuto. Além disso, o estudo evidenciou a ocorrência de 
eventos adversos em 94% dos neonatos, com uma média de 
6,6 eventos por paciente. Os principais incidentes foram 
distúrbios de termorregulação, distúrbios de glicemia, sepse 
precoce, hemorragia pulmonar, lesão na pele e equimoses. 
Conclui-se que os eventos adversos podem contribuir para a 
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ocorrência de desfechos negativos em neonatos assim, o 
aumento da vigilância destes incidentes se caracteriza como 
estratégia de extrema importância na redução da 
morbimortalidade neonatal.  
Palavras-chave: Mortalidade neonatal. Enfermagem neonatal. 

Segurança do paciente.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil se caracteriza como um país com alta taxa de 

prematuridade, em torno de 11,5% dos nascimentos, 

aproximadamente 345.000 mil crianças (BRASIL, 2017a). Além 

disso, a prematuridade se constitui um importante fator para 

hospitalização, em especial em Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN). Tal dado reflete diretamente na Taxa de 

Mortalidade Infantil (TMI), que se constitui um importante 

indicador de qualidade da assistência à saúde ofertada ao 

binômio mãe e filho durante o período pré-natal, parto e 

neonatal (LANZILLOTTI et al., 2016).  

No que concerne a segurança do paciente, esta é uma 

iniciativa que tem por objetivo reduzir os danos associados a 

prestação da assistência em saúde e assim, qualificar o cuidado 

(SILVA, et al., 2016). Para tanto, define-se incidentes como 

eventos ou circunstâncias que podem ou não resultar em dano 

desnecessário ao paciente, advindos de atos intencionais ou 

não intencionais. Tais incidentes quando promovem danos ao 

paciente são definidos como eventos adversos (EA), e resultam 

da intervenção da equipe de saúde, ao invés de decorrer da 

própria condição clínica do indivíduo (LANZILLOTTI et al., 

2015). 
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Portanto, neonatos internados em UTINs apresentam 

altos riscos de sofrerem EA em razão de características 

inerentes a este serviço e aos neonatos, como a manipulação 

excessiva, maior complexidade dos procedimentos e 

intervenções, hospitalização prolongada, baixo peso ao nascer 

e barreiras de pele e mucosa imaturas (ALGHAMDI et al., 2019; 

CHO e CHO, 2019).  

Os EAs mais frequentes em UTIN, são problemas 

relacionados à medicação (prescrição, preparo e 

administração), infecção associada aos cuidados em saúde 

(IACS), lesão cutânea, extubação não programada, perda de 

cateter vascular e distúrbios de temperatura e de glicemia 

(LANZILLOTTI et al., 2015; WILLIAMS e PUGH, 2018). 

Tais EA podem repercutir na evolução clínica do 

paciente, estando associados com o desfecho de mortalidade 

neonatal. Concernente a isto, Verlaat, et al. (2018) evidenciou 

que a taxa de EA em pacientes que evoluíram para o óbito foi 

significativamente maior do que àqueles que receberam alta 

quando comparados a ocorrência de EA em neonatos de baixo 

risco e alto risco internados em UTIN. Assim, o cuidado com a 

saúde do recém-nascido tem importância fundamental para a 

redução da mortalidade infantil, como a promoção de melhor 

qualidade de vida.  

Desta forma, a presente investigação é relevante por 

buscar relação entre a ocorrência de EA e o óbito neonatal 

precoce, no intuito de buscar informações que possam 

subsidiar as ações da equipe multiprofissional na UTIN em prol 

de uma assistência segura a recém-nascidos internados nesta 

unidade. Consequentemente, reduzir a ocorrência de óbitos 
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neonatais, ampliar os conhecimentos e gerar oportunidades de 

investigações aprofundadas nesta área. 

O estudo tem como objetivo geral identificar os 

incidentes ocorridos em neonatos que foram registrados como 

óbitos neonatais precoce no ano de 2016-2017. E como 

objetivos específicos, caracterizar os recém-nascidos que 

foram a óbito antes do sétimo dia de vida e,  identificar os 

aspectos relacionados à assistência à saúde a que foram 

submetidos os neonatos que foram a óbito antes do sétimo dia 

de vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo documental, retrospectivo 

realizado em uma maternidade escola de referência para 

gestação e nascimento de alto risco, no estado do Rio Grande 

do Norte-RN. A maternidade possui 95 leitos de internação para 

a assistência materno-infantil, incluindo 26 leitos de unidade 

neonatal, com uma taxa de ocupação diária de 100% e registro 

de 429 recém-nascidos internados no ano de 2015. 

A população foi composta pelos prontuários de recém-

nascidos que foram a óbito no período de 2016 e 2017. A coleta 

detectou 52 prontuários de neonatos que foram à óbito. Os 

critérios de inclusão foram os óbitos que ocorreram durante o 

recorte temporal do estudo e em até sete dias após o 

nascimento. Foi excluído um prontuário por falta de 

preenchimento de dados como Apgar, peso ao nascer e Idade 

Gestacional (IG), importantes para a análise. Totalizando uma 

amostra de 51 prontuários. 
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Os dados foram coletados no período de agosto de 2019 

a janeiro de 2020 por meio de um instrumento elaborado e 

validado por Ventura; Alves; Menezes (2012), que classifica o 

evento adverso quanto a gravidade tendo como referência a 

classificação da National Coordinating Council for Medical Erro 

Reportingand Prevention, 2001, recomendado pela Institute for 

Health care Improvement (IHI).  

Os eventos adversos citados por Ventura; Alves; 

Menezes (2012), considerados neste estudo são: distúrbios de 

termorregulação, distúrbios da glicemia, Infecções 

Relacionadas à Assistência (IRAS) de origem hospitalar, 

extubação não programada, lesão de septo nasal, infecção 

relacionada ao cateter venoso central, hipotensão, insuficiência 

renal, convulsões, enterocolite necrotizante e pneumotórax.  

Os dados foram tabulados no software excel, o 

processamento dos mesmos ocorreu por meio da estatística 

descritiva e inferencial para medir as associações entre 

incidentes ocorridos e as variáveis peso ao nascer, idade 

gestacional e APGAR. 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

conforme determinações da Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) e suas complementares e teve 

aprovação sob o número 1.753.305.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 51 prontuários de recém-nascidos que 

tiveram como desfecho o óbito, no recorte de tempo analisado. 
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Evidenciou-se que a média de idade gestacional foi de 28 

semanas, a maior parte dos neonatos se caracterizavam como 

Pretermo Extremo (55%) – idade inferior a 28 semanas - e Muito 

Pretermo (21%) – idade entre 28 semanas e inferior a 32 

semanas. Sabe-se que esta faixa etária apresenta-se mais 

susceptível as complicações associadas a prematuridade, 

sendo a principal causa de óbito infantil no Brasil (BRASIL, 

2017). Dado que corrobora com Migoto et al. (2018), que 

detectou o aumento da mortalidade em até 6% em crianças com 

menos de 32 semanas. 

Ademais, na tabela 1, são apresentados dados que 

caracterizam os recém-nascido envolvidos no estudo. Há de se 

considerar que que quatro (8%) neonatos estavam com o 

registro em branco em relação ao Apgar no 1º e 5º minutos e 

quanto ao peso ao nascer. 

 

Tabela 1. Características dos neonatos que foram à óbito no 
período de 2016 a 2017. Natal/RN, 2020. 

Variável N % média 

Idade gestacional 

<28 28 55 

28 

28<32 11 21 

32<34 4 8 

34<37 3 6 

>37 5 10 

Peso as nascer 

Ext. Baixo Peso 27 53 

 
Muito Baixo Peso 11 21 

Baixo Peso 3 6 

Peso normal 6 12 

Branco 4 8 
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Via de Parto 

Parto vaginal 21 41  

Cirúrgia cesárea 30 59  

Apgar  

1˚ min.  

<7 40 78 
3,4 

>7 8 15,6 

5˚ min. 
 

<7 38 74,5 
4,8 

>7 12 23,5 

 

Em relação ao Apgar, no 1˚ e 5º minutos,  78% e 74,5%, 

respectivamente, obtiveram valor inferior a sete pontos. Desta 

forma, é possível observar uma maior ocorrência do óbito 

neonatal com o Apgar no 1˚ e 5˚ minuto <7. Corroborando com 

esse resultados há estudos cuja mortalidade neonatal esteve 

associada a menores valores de Apgar (BRASIL, et al., 2018; 

MUNIZ, et al., 2018). 

No que concerne ao peso ao nascer, os Extremo Baixo 

peso e o Muito baixo peso, foram predominantes, sendo este 

um dado relevante, pois evidencia problemas durante a 

gestação que levaram a ocorrência dessas alterações. Além 

disso, segundo a literatura crianças com baixo peso, 

apresentam maior probabilidade de desenvolver infecções 

relacionadas a assistência, tendo em vista a manipulação 

excessiva e a maior quantidade de intervenções utilizadas para 

o tratamento (PADILLA-SÁNCHEZ et al., 2019; MAIA; SOUZA; 

MENDES, 2020). 

Os dados maternos evidenciam uma média de idade 

materna de 27,5 anos, com maior percentual entre as mulheres 

entre 20 e 35 anos, totalizando 59% (n=30). O percentual de 
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não remuneradas foi de 43% (n=22). Ademais, revelam que 

12% (n=seis) eram tabagistas e 8% (n=quatro) eram etilistas. 

Em relação as afecções da gestação, 21,5% (n=11) 

apresentaram Doença Hipertensiva da Gestação (DHEG), 8% 

(n=quatro) diabetes gestacional, 8% (n=quatro) Infecção do 

Trato Urinário e 8% (n=quatro) Descolamento Prematuro de 

Placenta (DPP). Sendo estas causas tratáveis durante a 

gestação, porém observou-se que 41% (n=21) das mulheres 

não realizaram o pré-natal.  

O pré-natal é uma importante ferramenta de combate à 

mortalidade infantil, desta forma estratégias que aumentem a 

adesão das mulheres ao pré-natal são importantes no combate 

a este problema. Fato corroborado por estudos nos quais 

evidenciaram que gestantes com idades entre 20 e 34 anos e 

sem ocupação remunerada, falhas no seguimento pré-natal, 

número de consultas inadequado, fatores regionais como a 

região norte e nordeste, concorreram ao maior número de óbito 

infantis (MIGOTO et al., 2018; MAIA; SOUZA; MENDES, 2020). 

Para investigar a relação entre os óbitos e as consultas 

pré-natais das mães dos RN foi calculada a média de consultas 

realizadas pelas gestantes, conforme a idade gestacional na 

qual ocorreu o parto, considerando um escore 20 à 25 

semanas, de 26 à 30 semanas, de 31 à 35 semanas e de 36 a 

41 semanas de gestação em cada ano investigado, cujos dados 

são apresentados na figura 1.   
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Figura 1. Média de consultas pré-natais de mulheres cujos 

Recém-nascidos tiveram óbito neonatal precoce no período de 

2016 à 2017. Natal/RN, 2020. 

 
 

Considerando a idade gestacional e o período em que 

ocorreu o parto observou-se que o número de consultas pré-

natais foi considerado insatisfatório em quantidade quando 

comparado ao padrão preconizado pelo Ministério da saúde 

para cada escore utilizado.  

Quanto o tipo de partos e sua frequência, foi observado 

uma alta taxa de cesarina, sendo superior a 50% no período 

analisado, conforme a figura 2. Entretanto, a alta taxa de 

cesariana pode ser explicada pelas características maternas e 

neonatais identificadas no estudos que são indicativos de algum 

tipo de sofrimento que poderiam levar a repercussões ao 

binômio, tais como, o alto percentual de Síndrome Hipertensiva 

da Gestação (SHG), Diabetes gestacional, Infecção do Trato 

Urinário e DPP, neonatos com baixo peso ao nascer, Apgar 

inferior a sete e prematuridade. Tais dados também são 
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corroborados por outro estudo como fatores que predispuseram 

a ocorrência da cesariana (OLIVEIRA et al., 2016).  

 

Figura 2. Tipo de resolução do parto e nascimento de recém-

nascidos com registro de óbitos neonatais precoce de 2016-

2017. Natal/RN, 2020. 

 

 
 

Cabe destacar que o trabalho de parto prematuro foi 

registrado em todos os anos de investigação com maior 

predominância no ano 2017 (55%), seguido de 53% em 2016.  

Verifica-se também na Tabela 2 que o diabetes, alterações na 

quantidade de líquido amniótico, SHG e infecção de trato 

urinário são situações registradas em quase todos os anos da 

investigação. Há de se considerar que a instituição campo de 

investigação é referência para o atendimento de gestante com 

alto risco, portanto infere-se que a alta taxa de cesariana no 

estudo esteve associada ao trabalho de parto prematuro. 

Porém os dados sugerem investigações mais aprofundadas 

sobre os resultados apresentados. 
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Tabela 2. Intercorrências registradas durante a gravidez e parto 

nas mulheres investigadas Natal/RN, 2020. 

  Diabetes Oligodrâmnio Polidrâmnion SHG ITU 

2016 n=1 (5%) n=3 (16%) n=0 (0%) 
n=5 
(26%) 

n=2 
(11%) 

2017 
n=3 
(10%) n=4 (13%) n=3 (10%) 

n=6 
(19%) n=2 (6%) 

 

Foi observado a ocorrência de Eventos adversos em 

94% (n=48) dos neonatos, com uma média de 6,6 eventos por 

paciente, média mais alta do que a detectada pela literatura 

(VENTURA; ALVES; MENEZES, 2012; SILVA et al., 2017). A 

tabela 3, evidencia os principais incidentes encontrados nos 

quais se destacam os distúrbios de termorregulação (79%), os 

distúrbios de glicemia (54%), em seguida sepse precoce sem 

confirmação laboratorial (EOS), que ocorreu em 29%. 

 

Tabela 3. Principais eventos adversos evidenciados no estudo. 

Natal, RN, 2020. 

Variável   N % 

Sepse Precoce  16 31 

Em uso de Antibiótico   40 78 

Perda de cateter vascular   2 4 

Flebite   1 2 

Hipotensão   4 8 

Hemorragia digestiva    1 2 

Insuficiência renal   4 8 

Hiperglicemia   16 31 

Hipoglicemia   12 23 

Hipertermia   7 13 

Hipotermia   34 66 
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Lesão na pele   12 23 

Equimose   5 10 

Enterocolite com perfuração   1 2 

Problemas na incubadora   4 8 

 

No que concerne aos distúrbios de termorregulação e 

glicemia, a literatura evidencia serem estes incidentes comuns 

durante a assistência de neonatos internados em UTI 

(VENTURA; ALVES; MENEZES, 2012; LANZILLOTTI et al., 

201). Além disso, estudo traz à luz a importância do controle 

térmico do neonato por ser a hipotermia um evento 

desencadeador da hipoglicemia, que por sua vez quando 

prolongada ou recorrente resulta em efeitos sistêmicos e 

sequelas neurológicas (WILLIAMS e PUGH, 2018). 

No tocante a sepse precoce sem confirmação 

laboratorial e a hemorragia pulmonar (29,4%), consta serem 

estas, junto a insuficiência respiratória, uma das principais 

causas de mortalidade em UTIN devido ao seu diagnóstico 

inespecífico. Para realizar o diagnóstico e o tratamento 

preventivo com antibióticos, utiliza-se informações sobre a 

gestação (ocorrência de infecções) e o momento do parto. No 

entanto, estudos recentes têm mostrado relação entre a 

ocorrência da EOS com o uso de antibioticoterapia por tempo 

prolongado, contribuindo para o aumento da mortalidade de 

neonatos (LU et al., 2019; RUEDA et al., 2019).   

Observou-se que nos quatro (8%) dos neonatos com 

registro de hipotermia havia registro de problemas na 

incubadora, sendo assim, é possível apontar que os incidentes 

mecânicos e estruturais influenciaram a ocorrência de EA e 

comprometeream a qualidade da assistência prestada. Da 
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mesma forma, Santos et al. (2018) evidenciou que a ocorrência 

de falhas administrativas prolongou a internação na UTI em 

1,84 dias, ademais a maioria dos incidentes (99,3%) eram 

evitáveis. 

A ocorrência de lesão de pele em 23% (n=12) e a 

presença de equimoses em cerca de 10% (n=cinco) dos 

pacientes, pode ter favorecido a ocorrência de infecções 

neonatais, dada ao comprometimento da integridade da pele, 

caracterizado como fator de risco para infecções no ambiente 

hospitalar. Importante evidenciar a ocorrência de Pneumotórax, 

em que 100% dos neonatos também apresentaram a 

hemorragia pulmonar e 66,6% (n=dois) necessitaram de 

drenagem. É notório que este incidente decorreu em danos 

para o neonato com capacidade de influenciar no seu desfecho.   

As principais causas de óbito registradas foram 

insuficiência respiratória com 17% (n=nove), choque séptico 

com 15,6% (n=oito), hemorragia pulmonar representam 10% 

(n=cinco), choque hipovolêmico 6% (n=três) e sepse neonatal 

6% (n=três). O estudo detectou que os neonatos que foram a 

óbito por hemorragia pulmonar tiveram uma média de 9 EA por 

paciente, ademais aqueles RNs em que a causa do óbito foi o 

Choque séptico apresentaram uma média de 7,2 EA.  

Nota-se que a alta ocorrência de EA predispõe os 

pacientes a maiores riscos de desfechos negativos, da mesma 

forma, Verlaat et al., (2018) evidencia a relação entre a 

ocorrência destes e o desfecho do óbito neonatal em UTIN. 

Ademais, outros estudos detectaram que falhas na assistência 

perinatal contribuíram para o aumento da mortalidade neonatal 

(SILVA e GOIS, 2016; RAMOS et al., 2016).  



INCIDENTES RELACIONADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM UTIN E 
ÓBITOS NEONATAIS PRECOCE 

173 
 

Ademais, os neonatos que foram a óbito por Choque 

séptico apresentaram em 25% (n=quatro) lesões na pele e o 

mesmo percentual no que concerne a ocorrência de perda e 

repassagem de dreno, perda de cateter vascular e reintubação, 

com representatividade de 12,5% (n=um). Sabe-se que tais 

eventos estão constantemente associados com maior 

ocorrência de infecções na corrente sanguínea (PADILLA-

SÁNCHEZ et al., 2019), porém notou-se que 12,5% (n=um) não 

estava em tratamento com antibiótico. 

Quanto a segurança do paciente, o protocolo de lavagem 

das mãos institui cinco momentos para a realização desta. 

Seguindo nesta linha, Gras-Valentí et al. (2020) analisou a 

adesão dos profissionais as etapas do protocolo e detectou que 

em UTINs a frequência de lavagem das mãos “antes de realizar 

procedimento asséptico” no paciente foi a mais baixa dos locais 

estudados, apenas 42,7%. Corroborando, a necessidade de 

criação de estratégias de conscientização quanto a importância 

desta prática e aumento da percepção dos prestares de 

cuidados quanto a vulnerabilidade dos pacientes.  

Quanto ao uso de antibiótico, atualmente, a literatura 

possui poucos estudos de alto nível de significância que 

embasem a prática da antibioticoterapia em UTIN, em especial 

calculadoras de dosagem para o uso entre neonatos com idade 

gestacional inferior a 34 semanas (TING e SHAH, 2020). Tal 

fato predispõe o paciente a possíveis erros de medicação, um 

dos principais incidentes relatados em UTIN, porém ainda de 

difícil detecção, estudo detectou taxa de erro de medicação 

entre 5,5 a 77,9 a cada 100 prescrições (ALGHAMDI et al., 

2019).  
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Em relação aos neonatos que foram a óbito em 

decorrência de Insuficiência respiratória, observa-se uma maior 

frequência no uso de antibioticoterapia e na ocorrência de 

hipotensão, afetando 77% (n=sete) dos pacientes. Apesar do 

percentual encontrado ter sido significativo na amostra, este 

não subsidia a relação entre a ocorrência da hipotensão com a 

Insuficiência respiratória, sendo necessário estudos mais 

aprofundados acerca do tema. No entanto, notou-se a 

frequência de hipoglicemia em 44% (n=quatro) dos neonatos, 

em consonância com a literatura que aponta a relação entre a 

ocorrência da hipoglicemia com a hipotermia (WILLIAMS e 

PUGH, 2018). 

 Concernente às limitações do estudo, reporta-se o caráter 

retrospectivo da investigação com comprometimento dos dados 

em virtude dos registos incompletos nos prontuários e a 

detecção dos incidentes com danos e sem danos, em tempo 

real  e a concretude de sua associação com os óbitos neonatais. 

Ademais, a escassez de estudos na literatura com abordagem 

na ocorrência de eventos adversos em UTIN. 

 

CONCLUSÕES  

 

A caracterização dos neonatos apontam a maioria com 

extremo baixo peso e muito baixo peso, idade gestacional 

inferior a 32 semanas e Apgar no 1˚ e 5˚ minutos <7, 

considerados como fatores que caracterizam risco para a 

mortalidade infantil e, sobretudo na presença de incidentes 

relacionados a  assistência à saúde. Além disso, foi observado 

divergências na utilização da antibioticoterapia, sendo 

necessário estudos mais aprofundados sobre o tema e que 
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possam embasar a prática clínica na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. 

A causa dos óbitos registradas indicaram Insuficiência 

respiratória, choque séptico, hemorragia pulmonar e sepse 

neonatal, respectivamente. Além disso, foi evidenciado a 

ocorrência de incidentes em 94% dos neonatos, com uma 

média de 6,6 eventos para cada paciente. Também detecta-se 

a ocorrência de relação entre a frequência de incidentes e a 

mortalidade por hemorragia pulmonar e sepse precoce, no qual 

pode aumentar a probabilidade de o neonato apresentar 

desfechos negativos.  

Os principais incidentes detectados foram distúrbios de 

termorregulação, distúrbios de glicemia, sepse precoce sem 

confirmação laboratorial e hemorragia pulmonar, lesão de pele, 

equimoses, problemas na incubadora, insuficiência renal, 

pneumotórax, enterocolite com perfuração, convulsão. Dados 

também detectados pela literatura e que traz à luz dois aspectos 

importantes da assistência, a vigilância constante desses 

incidentes e seus desfechos para o neonato e falhas 

administrativas podem contribuir para a ocorrência destes.  

Ainda sugere-se o desenvolvimento de pesquisas na 

linha de segurança do paciente em Unidade de Terapia 

Neonatal por ser esta uma população exposta e com fatores 

predisponentes a ocorrência dos eventos adversos. Com o 

objetivo de oportunizar a qualificação contínua dos profissionais 

envolvidos no cuidado e melhoria da qualidade da assistência 

prestada.  
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RESUMO: ao longo do período de internação na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal, os neonatos prematuros são 
submetidos a diversos procedimentos dolorosos. A partir da 
vigésima semana gestacional os fetos possuem seu sistema 
nervoso funcional e já conseguem responder a percepções 
dolorosas. Com o intuito de obter uma comunicação mais 
efetiva entre equipe e recém-nascido durante o seu manejo, 
criaram-se escalas para mensurar e avaliar a dor neonatal, as 
quais realizam uma avaliação de parâmetros fisiológicos, 
comportamentais e emocionais do bebê. Porquanto, o objetivo 
deste estudo é identificar na literatura a utilização das escalas 
de avaliação da dor em recém-nascidos internados em Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de uma revisão de 
escopo realizada em outubro de 2020, de acordo com o Manual 
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de revisão do Instituto Joanna Briggs, cujo único operador 
booleano utilizado foi o AND. Pesquisou-se em oito fontes de 
dados. Identificou-se que a escala de avaliação da dor mais 
utilizada foi a PIPP. Quando utilizadas e registradas, ocorre 
aumento do manejo da dor através de medidas não 
farmacológicas. As principais dificuldades encontradas do seu 
uso foram a utilização de várias escalas diferentes, a falta de 
conhecimento sobre sua aplicação e falta de registro no 
prontuário. Assim, destaca-se a importância da educação 
continuada, treinamento teórico-prático e desenvolvimento de 
pesquisas sobre a avaliação da dor neonatal, contribuindo para 
a assistência neonatal baseada em evidências e de qualidade. 
Palavras-chave: Recém-nascido. Medição da dor. Unidades 

de terapia intensiva neonatal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ambiente da terapia intensiva neonatal está cada vez 

mais evoluído, com novos equipamentos e desenvolvimento 

tecnológico avançados, gerando melhorias e aumento da 

sobrevida dos recém-nascidos (RN). Esses indivíduos 

continuam sendo expostos a uma gama de procedimentos 

dolorosos, e exames que geram um grau elevado de estresse, 

dentre eles: punção calcânea, exames laboratoriais, aspiração 

do tubo orotraqueal, introdução do cateter central de inserção 

periférica e outros (KEGLER, 2016).  

Estima-se que ao longo do período de internação na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), os neonatos 

prematuros são submetidos e expostos a diversos 

procedimentos invasivos dolorosos, necessários para 

implementação diagnóstica e terapêutica. No entanto, quando 
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realizados de forma frequente acabam causando alterações 

imediatas em seus parâmetros fisiológicos e comportamentais 

(BONUTTI, 2017). 

A dor (reconhecida atualmente como o quinto sinal vital) 

é definida como um conjunto de sensações subjetivas que 

podem estar em concomitância com situações de dano real ou 

não aos tecidos e que, por isso, deve ser levada em 

consideração na prática clínica neonatal (SILVA, 2019).  

Acreditava-se que os recém-nascidos não eram capazes 

de perceber estímulos sensoriais, haja vista que existia uma 

concepção de que eles possuíam um sistema nervoso imaturo. 

Entretanto, estudos científicos demonstram que a partir da 

vigésima semana gestacional os fetos já possuem seu sistema 

nervoso funcional, conseguindo responder a percepções 

dolorosas (BALDA, 2018). 

Diante desta realidade, o tratamento não farmacológico 

para alívio da dor em neonatos é considerado uma técnica não 

invasiva essencial para a redução dos estímulos agressivos do 

ambiente, que garante um cuidado qualificado e humanizado, 

como também consegue evitar possíveis danos ao neonato 

devido à exposição prolongada a dor (MACIEL, 2019). São 

compostas por várias modalidades de cuidados, sendo algumas 

delas: amamentação, sucção não nutritiva, contato pele a pele, 

massagens, uso de soluções adocicadas, entre outros 

(ROCHA, 2019). 

Portanto, dentre as principais vantagens da utilização de 

medidas não farmacológicas no ambiente neonatal, pode-se 

destacar: baixo ou nenhum custo adicional, facilidade de 

administração da terapêutica, efeito analgésico praticamente 
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imediato e apresentam baixo ou nenhum risco de complicações. 

Ainda nessa perspectiva, tem sido adotado o uso de 

substâncias adocicadas como medidas analgésicas, 

principalmente a glicose 25% e sacarose 24% (STEVENS, 

2016). 

Os estudos científicos atuais evidenciam a eficácia 

desses tratamentos ao observar que alterações fisiológicas e 

comportamentais que haviam sido provocadas pela dor nos 

recém-nascidos foram amenizadas ou restabelecidas quando 

utilizado um desses meios analgésicos, proporcionando 

conforto físico e psicológico ao neonato (MELO, 2017). 

Quando não tratado, o estímulo doloroso pode associar-

se com o aumento da morbimortalidade neonatal, dificultar a 

recuperação de processos cirúrgicos ou clínicos, além de gerar 

uma reorganização na estrutura funcional e permanente das 

vias nociceptivas, a qual resultará em uma hipersensibilidade 

aos estímulos dolorosos e não dolorosos (COSTA, 2019). 

Frente a esses estímulos dolorosos, os neonatos 

apresentam alterações nas reações fisiológicas (elevação da 

frequência cardíaca, da frequência respiratória e da pressão 

arterial sistêmica) e comportamentais (mudanças na mímica 

facial, movimentação de membros superiores e inferiores, choro 

e padrão de sono irregular) que são utilizados como parâmetros 

para verificar e analisar a dor nesses recém-nascidos. Dentre 

esses procedimentos dolorosos têm-se a coleta de sangue com 

destaque na punção arterial, exame realizado rotineiramente 

para avaliar desordens respiratórias, caracterizando-se como 

um procedimento invasivo (GACITÚA, 2017; MELO, 2017).  
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Com o intuito de obter uma comunicação mais efetiva 

entre equipe e recém-nascido durante o seu manejo, criaram-

se escalas para mensurar e avaliar a dor neonatal, as quais 

realizam uma avaliação de parâmetros fisiológicos, 

comportamentais e emocionais do bebê (BALDA, 2018).  

A descrição das diversas variáveis utilizadas no processo 

de avaliação da dor neonatal indica que, de forma isolada, 

nenhuma dessas escalas pode ser definida como um padrão-

ouro. Portanto, a combinação da mensuração de variáveis 

objetivas e subjetivas, inseridas no contexto ambiental em que 

se encontra o recém-nascido permite uma avaliação válida da 

presença do fenômeno nociceptivo, levando em consideração 

os seus aspectos sensoriais e emocionais (BALDA, 2018).  

Para isso, deve-se levar em consideração a utilização de 

escalas que abordem a análise simultânea de parâmetros 

fisiológicos (medidas objetivas) e comportamentais (medidas 

subjetivas), com o intuito de se obter maiores informações a 

respeito das respostas individuais à dor e de possíveis 

interações com o ambiente (BALDA, 2018).  

Frente ao quantitativo existente superior a 40 escalas de 

avaliação da dor para o recém-nascido descritas na literatura 

científica, as mais utilizadas em pesquisas e na clínica 

hospitalar que foram submetidas a rigorosos testes 

psicométricos são: Neonatal Facial Coding System (NFCS), 

Premature Infant Pain Profile (PIPP-R), Neonatal Pain and 

Sedation Scale (N-PASS), Behavioral Infant Pain Profile (BIPP) 

e Échelle Douleur Aiguë du Nouveau-Né (EDIN) (BALDA, 

2018). 
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Vale salientar que, apesar das críticas aos instrumentos 

e escalas disponíveis para a avaliação da dor nas unidades de 

terapia intensiva neonatal, há evidências de que a avaliação 

regular e sistemática da dor nos pacientes internados 

aumentam a consciência da equipe a respeito da dor e traz à 

discussão a necessidade ou não de analgesia ou medidas não 

farmacológicas (BALDA, 2018). 

Diante disto, é necessário que o profissional enfermeiro, 

que trabalha na UTIN, possa prestar uma assistência complexa 

e específica para melhorar a vida desses neonatos. Isto exige 

o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para cuidar 

do recém-nascido, da família e de si mesmos, uma vez que, 

esse profissional lida com situações emocionais complicadas 

(SILVA, 2017). 

Em face desse contexto, o estudo justifica-se por meio 

da necessidade e importância sobre a temática da avaliação da 

dor neonatal, assunto que reflete uma melhor assistência ao 

recém-nascido exposto a grande quantia de procedimentos 

invasivos.  

Diante disto, o objetivo deste estudo é identificar na 

literatura a utilização das escalas de avaliação da dor em 

recém-nascidos internados em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de escopo (Scoping review), 

que tem como objetivo mapear e categorizar os principais 

conceitos de uma determinada área de conhecimento e 
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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 (PETTERS, 2020). 

Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com as 

recomendações do Manual de revisão do Instituto Joanna 

Briggs (2020), e utilizou o protocolo Preferred Reporting Items 

for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for 

Scoping Reviews (PRISMA-ScR). 

Foi realizada previamente uma busca do tema na 

literatura científica objetivando rastrear e identificar outras 

revisões de escopo ou protocolos similares, evitar estudos 

duplicados e reduzir viés.  

Para tanto, foram consultadas as seguintes plataformas 

de registros internacionais de estudos científicos: 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. 

Como estratégia de pesquisa, utilizou-se da estratégia 

População, Conceito e Contexto (PCC), sendo “P” os recém-

nascidos, “C” a utilização de escalas de avaliação da dor em 

recém-nascidos, e “C” a unidade de terapia intensiva neonatal.  

Desta forma, a questão de pesquisa formulada foi: “Qual 

é o conhecimento sobre a utilização de escalas de avaliação da 
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dor em recém-nascidos internados em unidade de terapia 

intensiva neonatal?”. 

Foram adotados como critérios de inclusão artigos 

científicos disponíveis online, gratuitamente e na íntegra, 

dissertações, teses, portarias ministeriais e guidelines, em 

qualquer idioma e com um recorte temporal de 2016 a 2020.  

Foram excluídos estudos que não respondem à questão 

da pesquisa, resumos, carta ao editor, opiniões de 

especialistas, notas prévias e cartas ao editor foram 

considerados como critérios de exclusão. 

A estratégia de busca foi realizada através do acesso a 

oito fontes de dados por meio da comunidade acadêmica 

federada no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

incluindo: Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrievaal System 

Online (MEDLINE), SciVerse Scopus, Web of Science, 

Cochrane Library, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Google Scholar.  

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e 

descritores controlados do Medical Subject headings (MeSH) 

utilizados foram “Recém-nascido”, “Medição da dor”, Unidades 

de Terapia Intensiva Neonatal” e “Infant, Newborn”, “Pain 

measurement”, “Intensive Care Units, Neonatal”.   

Os descritores e palavras-chave foram cruzados através 

do operador booleano AND. O Quadro 1 aborda a sintaxe de 

pesquisa adotada de acordo com as fontes de dados utilizadas. 
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Quadro 1. Quadro de sintaxe de busca utilizado para 
identificação dos estudos nas fontes de dados. 

Fonte de dados Sintaxe utilizada 

Scielo** (Infant, Newborn) AND (Pain 

measurement), (Infant, Newborn) 

AND (Intensive Care Units, 

Neonatal), (Infant, Newborn) AND 

(Pain measurement) AND (Intensive 

Care Units, Neonatal). 

CINAHL|| Infant, Newborn AND Pain 

measurement, Infant, Newborn AND 

Intensive Care Units, Neonatal, 

Infant, Newborn AND Pain 

measurement AND Intensive Care 

Units, Neonatal. 

MEDLINE* (tw:( Infant, Newborn)) AND (tw:(Pain 

measurement)), (tw:( Infant, 

Newborn)) AND (tw:(Intensive Care 

Units, Neonatal)), (tw:( Infant, 

Newborn)) AND (tw:(Pain 
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measurement)) AND (tw:(Intensive 

Care Units, Neonatal))). 

Scopus‡ TITLE-ABS-KEY (Infant, Newborn 

AND Pain measurement), TITLE-

ABS-KEY (Infant, Newborn  AND 

Intensive Care Units, 

Neonatal),  TITLE-ABS-KEY (Infant, 

Newborn AND Pain measurement 

AND Intensive Care Units, Neonatal. 

Web of Science¶ TÓPICO: (Infant, Newborn) AND 

TÓPICO: (pain measurement), 

TÓPICO: (Infant, Newborn) AND 

TÓPICO: (Intensive Care Units, 

Neonatal), TÓPICO: (Infant, 

Newborn) AND TÓPICO: (pain 

measurement) AND TÓPICO: 

(Intensive Care Units, Neonatal). 

Cochrane Library†† Infant, Newborn in Title Abstract 

Keyword AND pain measurement in 

Title Abstract Keyword, Infant, 
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Newborn in Title Abstract Keyword 

AND Intensive Care Units, Neonatal 

in Title Abstract Keyword, Infant, 

Newborn in Title Abstract Keyword 

AND pain measurement AND 

Intensive Care Units, Neonatal. 

LILACS† (tw:( Infant, Newborn )) AND (tw:( 

pain measurement )), (tw:( Infant, 

Newborn ))  AND (tw:( Intensive Care 

Units, Neonatal )), (tw:( Infant, 

Newborn )) AND (tw:( pain 

measurement )) AND (tw:( Intensive 

Care Units, Neonatal ))). 

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, ¶Web of Science, ††Cochrane Library, †Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. 

 

As estratégias de buscas ocorreram em outubro de 2020. 

Posteriormente, os artigos disponíveis foram selecionados por 

meio dos títulos, realizando-se a primeira avaliação, a fim de 

selecionar estudos que tinham relação com a temática da 

pesquisa.  
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Em seguida, uma segunda avaliação foi feita através da 

leitura do resumo para retirar eventuais artigos elegíveis. Na 

sequência, os estudos relevantes e que se encaixaram na 

temática de acordo com o título e resumo foram lidos na íntegra, 

avaliados e adicionados na pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao realizar a busca nas fontes de dados, encontrou-se 

um total de 2468 artigos científicos. Destes, 292 foram 

realizados a leitura dos títulos e resumos.  

Em seguida, foram selecionados 84 artigos e, após 

exclusão por indisponibilidade, fuga da temática e leitura 

completa, apenas 7 artigos foram incluídos para a elaboração 

do presente estudo, conforme representado na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma de busca adaptado (PRISMA-ScR). 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

No que tange ao ano de publicação, verificou-se que 

2017 e 2018 foram os que mais obtiveram artigos referentes ao 

objeto de estudo, representando 4 (57,1%) do total, seguido dos 

anos 2020, 2019 e 2016, com 1 (14,2%) publicações cada. 

Outrossim, verificou-se que 2 (28,5%) dos artigos selecionados 

foram realizados na Suécia, 2 (28,5%) no Brasil, enquanto 

Canadá, Noruega e China dispuseram de uma publicação 

(14,2%) cada. 

Quanto a classificação dos estudos, ressalta-se que 

dentre os 7 artigos selecionados para compor a amostra desta 

revisão, houve predomínio de estudos de coorte, representando 

6 (85,7%) artigos, seguido por 1 (14,2%) estudo transversal.  
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A descrição dos estudos selecionados encontra-se no 

Quadro 2, categorizados de acordo com autores, ano de 

publicação, tipo de estudo, população e principais resultados 

encontrados. 

 

Quadro 2. Caracterização dos artigos científicos de acordo com 
o autor, tipo de estudo, população, e principais resultados. 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

AUTOR/ 
ANO/ TIPO 

DE 
ESTUDO 

POPULAÇÃO PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

Blomqvist et 
al. (2020)/ 
Estudo de 
coorte 

385 profissionais da 
saúde atuantes no 
setor da UTIN. 

O instrumento de 
avaliação da dor mais 
utilizado foi o ALPS-
Neo. Todas as UTINs, 
exceto duas, usaram 
mais de um 
instrumento, e vários 
enfermeiros disseram 
que o uso de muitos 
instrumentos 
diferentes tornava a 
avaliação da dor mais 
difícil. 

Orovec et al. 
(2019)/ 
Estudo de 
coorte 

242 neonatos. O escore de dor 
documentado usando 
o PIPP foi encontrado 
em 56,6% dos 
procedimentos de 
rompimento de tecido e 
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12,2% dos 
procedimentos de não 
rompimento de tecido. 
No geral, 32,6% dos 
procedimentos tiveram 
uma pontuação de dor 
registrada. O estudo 
evidenciou que o 
escore de dor 
documentado e 
registrado, a maior 
idade pós-natal foram 
associados com maior 
uso de uma 
intervenção para 
redução da dor. 

Anand et al. 
(2017)/ 
Estudo de 
coorte 

243 UTIN. Apenas 2.113 de 6.648 
(31,8%) dos neonatos 
receberam avaliações 
de dor contínua. 
Avaliações diárias de 
dor contínua ocorreram 
em apenas 10,4% de 
todos os neonatos. A 
escala EDIN foi usada 
com mais frequência 
(56,7%); seguida da 
escala de 
comportamento 
COMFORTneo 
(19,7%), o N‐PASS 
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(13,2%) e a escala 
COMFORT (10,1%). 

Andersen et 
al. (2018)/ 
Estudo de 
coorte 

55 enfermeiras da 
Suécia e da Noruega 
atuantes no setor da 
UTIN. 

86,5% dos 
enfermeiros-chefe 
relataram que a dor foi 
avaliada em sua 
unidade e a maioria 
dessas unidades 
utilizou escalas de 
medição da dor para 
avaliar a dor. O uso de 
ALPS foi maior na 
Suécia (p = 0,027) e o 
uso de PIPP maior na 
Noruega (p = 0,014). 

Huang  et 
al. (2018)/ 
Estudo de 
coorte 

90 recém-nascidos 
interndados em 
enfermarias. 

As três escalas (PIPP-
R, N-PASS e NIAPAS) 
são confiáveis e 
válidas. A Escala de 
Dor, Agitação e 
Sedação Neonatal foi 
mais preferida por 
55,9% das 
enfermeiras. 

Oliveira et 
al. (2016)/ 
Estudo de 
coorte 

26 profissionais da 
enfermagem de 
UTIN. 

Menos da metade 
(28,0%) dos 
profissionais afirmou 
registrar sempre ou 
frequentemente a 
pontuação de dor 
durante o plantão. A 
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aplicação de escalas e 
medidas para o alívio 
da dor pareceu 
inadequada devido à 
sua pouca utilização, 
não utilização das 
melhores evidências 
disponíveis ou, pela 
falta de documentação. 

Sposito et 
al. (2017)/ 
Estudo 
transversal 

171 internações em 
UTIN. 

Houve pelo menos um 
registro de dor em 
50,3% das 
internações, de acordo 
com a utilização da 
escala NIPS ou nota de 
enfermagem. Apenas 
32,5% dos registros de 
dor resultaram na 
adoção de intervenção 
farmacológica ou não 
farmacológica para 
alívio da dor. 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), ALPS-Neo (Astrid 
Lindgren Children's Hospital Pain Scale, Neonatal), PIPP (Premature Infant 
Pain Profile), EDIN (Echelle Douleur Inconfort Nouveau‐né), N-PASS 
(Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale), ALPS (Astrid Lindgren's Pain 
Scale), PIPP-R (Premature Infant Pain Profile‐Revised), NIAPAS (Neonatal 
Infant Acute Pain Assessment Scale), NIPS (Neonatal Infant Pain Scale). 

 

Diante da análise dos estudos selecionados, foi possível 

observar que quatro (57,1%) pesquisas tiveram como 

população de estudo os neonatos internados em terapia 
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intensiva, enquanto três (42,8%) estudos foram realizados com 

profissionais da saúde que trabalham em UTIN. 

Quanto à utilização das escala de dor, a que apresentou 

maior aparição nos estudos foi a PIPP (42,8%), seguido da N-

PASS (28,5%), ALPS (28,5%), enquanto NIPS, CONFORT, 

NIAPAS e EDIN foram vistos em uma publicação (14,2%) cada.  

Já o estudo bibliográfico de Campos (2018) realizado 

com análise de 20 artigos científicos mostra que as escalas de 

avaliação da dor neonatal mais utilizadas nesses estudos foram 

a Neonatal Facial Coding System (NFCS), que utiliza a mímica 

facial para analisar a dor e a Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), 

que agrega indicadores comportamentais e um indicador 

fisiológico para essa avaliação. 

Os escore de dor, quando registrados nos prontuários, 

são associados com o maior uso de medidas para alívio da dor 

neonatal (BLOMQVIST, 2020).  

Corrobora com esse dado o estudo de Costa (2017) 

realizado com 51 enfermeiros atuantes no setor neonatal, em 

que 62,7% dos profissionais utilizaram escalas para avaliação 

da dor. Destes, 80,4% praticaram medidas não farmacológicas 

para tratar a dor do RN.  

O pesquisador Blomqvist (2020) evidenciou relatos de 

enfermeiros atuantes em UTIN que relataram dificuldades na 

avaliação da dor quando se utilizavam vários instrumentos 

diferentes.  

Um estudo constatou a existência de lacunas de práticas 

que repercutiram no manejo inadequado da dor em RN na 

unidade neonatal. Tais lacunas ocorreram devido a ausência de 

protocolos e diretrizes baseadas em evidências para a 
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avaliação da dor com uso de escalas e do emprego de medidas 

não farmacológicas e farmacológicas sistematizadas para o 

alívio da dor do RN (CHRISTOFFEL, 2017). 

Os estudos desta revisão, apesar de serem atuais e 

significativos, ainda relataram números reduzidos sobre a 

utilização das escalas de avaliação da dor neonatal, como 

também escassez de registros nos prontuários dos pacientes.  

A ausência de capacitação e qualificação direcionada 

para o manejo da dor neonatal pode dificultar a implementação 

de estratégias efetivas para o alívio da dor na prática hospitalar. 

Isso evidencia uma lacuna no conhecimento dos profissionais, 

portanto, sugere-se mudanças na educação continuada, com o 

treinamento teórico-prático da avaliação da dor neonatal, com 

o intuito de aperfeiçoar a assistência clínica neonatal. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir da elaboração desta revisão, foi identificado que 

a maioria dos estudos tiveram como amostra da pesquisa os 

recém-nascidos internados em UTIN que foram submetidos a 

procedimentos dolorosos. Quanto a utilização de escalas de 

avaliação da dor neonatal, a que teve maior uso nos estudos foi 

a escala PIPP.  

Os artigos evidenciaram que quando o enfermeiro usa e 

registra no prontuário as escalas de dor, aumenta o tratamento 

com medidas não farmacológicas. As principais dificuldades 

relatadas foram o uso de várias escalas de dor diferentes no 

mesmo setor, como também a falta de conhecimento e 
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atualização dos profissionais sobre a avaliação da dor neonatal, 

causando redução da sua utilização e registro inadequado. 

Por fim, faz-se necessário a realização de maior número 

de estudos científicos, referentes a avaliação e manejo da dor 

de recém-nascidos em unidade de terapia intensiva neonatal, 

especialmente com bebês prematuros que ficam por mais 

tempo internados, de modo a contribuir para o conhecimento 

amplo dos profissionais sobre a identificação, avaliação e 

manejo da dor neonatal através de educação continuada, 

treinamentos e pesquisas. 
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RESUMO: A Sífilis é uma infecção transmissível de magnitude 
mundial. Sua transmissão ocorre pela via sexual, sanguínea ou 
vertical, que acarreta em Sífilis congênita. Logo, o combate a 
Sífilis em Gestante é de suma importância para prevenir 
consequências danosas ao concepto. A pesquisa teve por 
objetivo analisar a Sífilis em Gestante e a distribuição espacial 
quanto à ocorrência e aos fatores sociodemográficos que 
levaram à transmissão vertical da doença. Trata-se de um 
estudo quantitativo, ecológico. A amostra totalizou 126 casos 
notificados para a Sífilis em Gestante, entre junho de 2011 à 
dezembro de 2015. Utilizou-se os softwares Excel, para 
agrupamento dos dados, e Quantum GIS, para a criação de 
mapas e aplicação do método de Kernel. Foi identificado que a 
maioria dos casos ocorreram em bairros localizados no Distrito 
Sanitário Oeste e Norte II, regiões de maior vulnerabilidade 
social e expansão demográfica. Observou-se que 69,04% das 
notificações foram no serviço terciário, 68,25% das mulheres 
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foram notificadas no terceiro trimestre, apenas 34,98% 
realizaram o pré-natal em Unidade Básica de Saúde e 38,89% 
dos parceiros não receberam tratamento concomitantes às 
gestantes. Portanto, a distribuição espacial da Sífilis em 
Gestante aponta para bairros de maior vulnerabilidade social, 
gestantes com nível socioeconômico desfavorável, agravado 
pelo não tratamento dos parceiros. 
Palavras-chave: Sífilis. Gestantes. Análise espacial. 

Monitoramento epidemiológico. Cuidado pré-natal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Sífilis é uma infecção transmissível de magnitude 

mundial. Sua transmissão se dá pela via sexual, sanguínea ou 

vertical - esta última acarreta em Sífilis Congênita (SC). A SC 

pode causar consequências ao feto, tais como o óbito fetal, 

natimorto, prematuridade, baixo peso ao nascer, além de 

deformidades ósseas e cegueira (WIJESOORIYA et al., 2016). 

Logo, o combate a Sífilis em Gestantes (SG) é de suma 

importância para prevenir tais consequências ao concepto.  

Estima-se que a SG entre os anos de 2012 à 2016 teve 

uma prevalência de 0,69% em todo o mundo com decréscimo, 

principalmente em países desenvolvidos (KORENROMP et al., 

2019), porém mantendo alta prevalência em grupos específicos 

tais como profissionais do sexo, imigrantes, homens que fazem 

sexo com homens, usuários de drogas injetáveis e indivíduos 

de baixa renda (ABARA et al., 2016; SLUTSKER; HENNESSY; 

SCHILLINGER, 2018). Em contrapartida, houve aumento de 

0,64% para 0,86% de sua prevalência na região das américas 

(KORENROMP et al., 2019), tal como o Brasil que permanece 

com altas taxas de Sífilis congênita e enfrenta a subnotificação 
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da Sífilis em Gestante (PADOVANI; OLIVEIRA; PELLOSO, 

2018). 

Estudo brasileiro referente a epidemiologia da SG e SC 

revela que no ano de 2018 a taxa de detecção de SG no país 

foi de 21,4% e a de SC foi 9%, enquanto que na região nordeste 

a taxa de detecção de SG está abaixo da média nacional em 

18% e de SC se encontra acima da média nacional em 9,6%. 

Por fim, o estado do Rio Grande do Norte sustenta este padrão 

no qual apresenta taxas de 17,2% e 12,5% para SG e SC, 

respectivamente (BRASIL, 2019). 

Diante do exposto, torna-se importante refletir sobre o 

conceito de vulnerabilidade. Conceito este que apresenta como 

os fatores de risco predispõem o sujeito ao adoecimento. Estes 

fatores estão submetidos ao contexto em que ele está inserido 

(WENDLER, 2017).  

Estudos evidenciaram características maternas como 

fatores de risco para a transmissão vertical da Sífilis são elas, 

mulheres em idade reprodutiva (entre 20 e 34 anos), pardas ou 

pretas, de baixa escolaridade, com companheiros ou em 

relacionamentos instáveis, donas de casa, início tardio do pré-

natal e número de consultas inadequado (DOMINGUES e 

LEAL, 2016; CAVALCANTE; PEREIRA; CASTRO, 2017; 

MACÊDO et al., 2017). Tais características são predominantes 

em indivíduos de baixo nível socioeconômico, que vivem em 

situação de vulnerabilidade. 

Neste contexto, ações de promoção à saúde e 

prevenção de doenças configuram-se como bloqueio às 

situações de vulnerabilidade na qual se inserem as gestantes 

com Sífilis e seus conceptos. Para a prevenção da transmissão 

vertical da Sífilis a Atenção Primária à Saúde (APS) é 
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importante como porta de entrada para o pré-natal, com 

impactos direto nos índices de qualidade da saúde materno-

infantil (LAZARINI e BARBOSA, 2017). Estudo mostra que a SC 

caracteriza-se como um indicador da qualidade do pré-natal, 

devido sua facilidade e baixo custo para o diagnóstico e 

tratamento (NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015). Percebe-

se, portanto que sendo o enfermeiro um dos profissionais aptos 

para atuar na assistência pré-natal, tem fundamental 

importância em captar precocemente a gestante, além de 

proporcionar rápida detecção e tratamento da SG.  

A SG é uma doença de notificação compulsória desde 

2005 e a SC desde 1986. Recomenda-se a triagem da Sífilis em 

Gestante no período do pré-natal por meio da testagem rápida 

no primeiro e terceiro trimestre, também no momento do parto 

e curetagem (BRASIL, 2016). Tais informações, quando 

fornecidas adequadamente, estabelecem subsídio para o 

planejamento e desenvolvimento de estratégias de combate e 

mudança no quadro epidemiológico da Sífilis no Brasil 

(SARACENI et al., 2017).  

Estudo sobre análise temporal e espacial da SC no 

estado do Rio Grande do Sul, identificou aumento nas taxas de 

incidência em diferentes regiões do estado e evidenciou falhas 

na atenção ao pré-natal (TEIXEIRA et al., 2018). Estudo 

semelhante no estado do Rio de Janeiro, identificou uma menor 

taxa de incidência da Sífilis congênita em regiões que 

apresentaram gestantes com mais de sete consultas pré-natais 

e menor densidade de pobres (REIS et al., 2018). Tal fato 

evidencia a relevância da cobertura da assistência pré-natal e 

do direcionamento das ações para populações específicas. 
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Diante disso, a aplicação da análise espacial neste 

estudo permite a identificação de áreas de risco, variáveis 

socioeconômicas e biológicas para o desenvolvimento da Sífilis, 

além da distribuição da doença no espaço com o intuito de 

subsidiar ações de controle, combate e prevenção nessas 

áreas pelos órgãos competentes, destaca-se a vigilância 

epidemiológica. Assim, o presente estudo justifica-se pela 

importância do avanço no uso das ações de promoção à saúde 

e prevenção das doenças em grupos vulneráveis sobretudo as 

gestantes com Sífilis. 

Ademais, o quantitativo de estudos sobre Sífilis utilizando 

técnicas de análise espacial no Brasil é escasso na literatura, 

em especial no município investigado, não foi identificado 

nenhuma investigação, apesar deste apresentar altas taxas de 

SG e SC. Considera-se que os dados desta investigação 

subsidiam ações estratégicas para o avanço da atuação da 

vigilância epidemiológica no combate à Sífilis, especialmente 

nas áreas mais afetadas, a fim de sobrevir mudança no quadro 

epidemiológico. Com base nisto questiona-se: gestantes em 

áreas de maior vulnerabilidade social estão mais favoráveis à 

transmissão vertical da Sífilis?  

O estudo teve por objetivo analisar a Sífilis em Gestante 

e a distribuição espacial quanto à ocorrência e aos fatores 

sociodemográficos que levaram à transmissão vertical da 

doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa recebeu parecer favorável pelo Comitê de 

Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o 
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número 1.449.134, e certificado de apresentação para 

Apreciação Ética 53305315.3.0000.5537.  

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, 

exploratório, do tipo ecológico, com uso de técnicas de análise 

espacial. As orientações da iniciativa Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epidemiology (Strobe) 

foram seguidas para estruturar o desenho metodológico do 

estudo (MALTA et al., 2010). 

O período do estudo compreende de junho de 2011 à 

dezembro de 2015. A coleta de dados ocorreu entre os meses 

de maio a agosto de 2016. A área da investigação foi o 

município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, 

localizado na região nordeste do Brasil. Este foi escolhido, pois 

dispõe com a maioria dos casos notificados para Sífilis 

congênita no corte temporal do estudo (BRASIL, 2015). Quanto 

a divisão técnico administrativa do município de Natal, destaca-

se que este é dividido em cinco Distritos Sanitários (DS), sendo 

eles: Norte I; Norte II; Oeste; Leste e Sul (BRASIL, 2014).  

A população foi constituída por todos os casos de Sífilis 

notificados em gestantes no período de junho de 2011 à 

dezembro de 2015. Foram incluídas no estudo as fichas de 

notificação das gestantes que realizaram o pré-natal no 

município de Natal, com desfecho notificado da transmissão 

vertical. Isto deu-se pela necessidade de analisar os fatores que 

levaram à transmissão vertical na área estudada. Foram 

excluídas as fichas sem o registro do endereço materno, dado 

o método de análise geoespacial adotado. Totalizando para a 

investigação 126 fichas de notificação. 

Os dados foram obtidos mediante a disponibilização 

destes pela instância gestora estadual, através do Núcleo de 
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Agravos Notificáveis no Departamento de Vigilância em Saúde. 

Obtidos por meio do banco de dados do Sistema de Informação 

e Notificação de Agravos Notificáveis (SINAN), com 

informações provenientes das fichas de notificação para Sífilis 

em Gestante.  

O percurso para a coleta dos dados ocorreu em duas 

etapas: Levantamento de todos os casos notificados de Sífilis 

Gestacional do período analisado. Em seguida, estes foram 

tabulados em planilhas do software Microsoft Excel 2010 e 

filtrados pelos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 

Para analisar a média de idade materna nos serviços 

primários e terciários de atenção à mulher gestante foi utilizada 

a variável Idade Materna em comparação com a unidade 

notificadora dos casos. Optou-se por esta variável, pois se 

apresentou com o maior número de informações preenchidas 

em detrimentos de outras, na qual a quantidade de registros 

como branco ou ignorado impossibilitava a análise, tais como: 

raça, ocupação e escolaridade. 

Os dados foram submetidos a uma análise descritiva e 

de medidas de dispersão com objetivo de obter uma visão 

global dos resultados encontrados. Em seguida, submeteu-se o 

número de casos ao software Quantum GIS (QGIS) para 

realizar o georreferenciamento, por meio da procura do 

endereço de cada evento no banco do SINAN e localizá-los no 

arquivo formatado em shap file de bairros do município de 

Natal/RN. 

A análise espacial é um método estatístico que permite 

o estudo de aspectos geográficos com o intuito de investigar a 

existência de correlação espacial entre variáveis e o objeto 

estudado ou a dependência espacial entre localidades 
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circunvizinhas para detectar pontos de fragilidade. No entanto, 

este método não permite generalizações, pois é limitado à 

região investigada. 

 O geoprocessamento é um método analítico que permite 

o planejamento, monitoramento e avaliação das ações de 

saúde por meio do desenvolvimento de mapas de camadas que 

podem sofrer sobreposição de informações sociodemográficas 

para o estabelecimento de padrões dificilmente alcançados em 

nível tabular. Tais informações contribuem para ampliar a 

capacidade da Vigilância Epidemiológica em identificar e criar 

intervenções de resolutividade (BORGES et al., 2015; NETTO 

et al., 2019). 

Além disso, aplicou-se o método de Kernel para verificar 

a presença de aglomerados, isto é, áreas com dinâmica 

espacial própria. Tal método permite a formação de um 

agrupamento de pontos que definirá a densidade do objeto 

estudado e determinar se regiões próximas geograficamente à 

região de análise sofrem influência desta (WANDERLEY, 

2013). Utilizou-se o QGIS para transformar o mapa de pontos 

em área contínua, que mediante um gradiente suave representa 

as intensidades de ocorrência da Sífilis em gestante.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ano de 2011 no Brasil marcou uma mudança na 

atenção à saúde da mulher e da criança na hora do parto por 

meio da rede cegonha (SOUZA et al., 2019). Assim, novas 

estratégias de combate a morbimortalidade a estes grupos 

passaram a ser priorizadas em todo o país. Nesta pesquisa, 
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pode-se destacar a importância do diagnóstico precoce da 

Sífilis como um importante indicador da saúde materno-infantil.  

Observou-se a presença de 126 casos de Sífilis em 

gestante que decorreram em Sífilis congênita no município 

investigado, entre os anos de 2011 à 2015. Destes 38,88% 

(n=49) foram notificados no ano de 2012, com decréscimo de 

notificações nos anos subsequentes, de forma que em 2013 

registrou-se 19,04% (n=24) e os anos de 2014 e 2015 tiveram 

registro de 13,5% (n=17). 

Quando se traça um perfil da população visa-se 

identificar populações expostas ao risco de adquirir 

determinada doença. No caso da Sífilis em gestante no que 

tange às características maternas o estudo evidenciou o 

predomínio de mulheres de cor parda (70,63%) e branca 

(12,7%), dados que são corroborados por outros estudos 

(DOMINGUES e LEAL, 2016; MACÊDO et al., 2017; SOUZA et 

al., 2019; NETO; SILVA; SARTORI, 2018). Para essa variável 

houve um percentual de 10,32% (n=13) das respostas 

ignoradas ou em branco. 

No que versa a ocupação materna apresenta-se 

principalmente, mulheres donas de casa com 35,72% (n=45) e 

estudantes com 7,14% (n=9) das notificações. Ademais houve 

um alto percentual de informações em branco ou ignoradas, 

totalizando 45,23% (n=57). No que versa a escolaridade 

35,71% (n=45) foram registradas com ensino fundamental 

incompleto e 7,94% (n=10) ensino fundamental completo, com 

percentual de informações ignoradas 30,15% (n=38) ou em 

branco 11,91% (n=15).  

Destaca-se a baixa escolaridade, a falta de emprego 

formal e o baixo fator socioeconômico como situações que 
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colocam essas mulheres em grupo de vulnerabilidade social, 

portanto um fator de risco para a Sífilis em Gestante (MACÊDO 

et al., 2017; SARACENI et al., 2017). Estudos também apontam 

que quanto menor a renda familiar maior a probabilidade de 

adquirir Sífilis durante o período gestacional (DOMINGUES e 

LEAL, 2016; MACÊDO et al., 2017).  

A figura 1 representa a comparação da idade materna 

com a unidade notificadora dos casos. É possível observar que 

a média de idade prevalente para a SG foi entre 24-26 anos, 

semelhante a outros estudos (MACÊDO et al., 2017; SOUZA et 

al., 2019). Apesar disto destaca-se que na APS a média de 

idade foi inferior à da atenção terciária, tal achado corrobora 

com o fato de que mulheres mais velhas apresentam maior 

probabilidade para receberem o diagnóstico tardiamente, desta 

forma, os riscos relacionados à transmissão vertical aumentam 

(WANG et al., 2019).  

No tocante ao tratamento prescrito ao parceiro observa-

se que 38,89% (n=49) não foram tratados e 34,12% (n=43) 

foram registrados como ignorados. 
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Figura 1. Média de idade materna por unidade de notificação. 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019 (n=126). 

 

 
 

Por meio do georreferenciamento foi possível dispor 

espacialmente a localização dos casos, sendo que estes se 

concentraram majoritariamente nos bairros das Quintas, Felipe 

camarão, Dix-Sept Rosado e Bom Pastor (todos pertencentes 

ao distrito Oeste) e Lagoa Azul (distrito Norte I). Pela 

distribuição técnico administrativa das regiões de saúde nota-

se que as regiões Oeste e Norte I apresentam maior 

concentração de casos. Conforme figura 2.  
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Figura 2. Distribuição espacial do número de casos de Sífilis 

em gestante por bairro. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019 

(n=126). 

 
 

No que tange as notificações de SG observa-se que a 

maior parte destas ocorreram no serviço terciário por ocasião 

do parto. Em que 69,04% (n=87) das notificações foram no 

serviço terciário. Destaca-se uma maternidade localizada no 

bairro das Quintas (distrito Oeste), com 34,92% (n=44) das 

notificações e uma maternidade no bairro de Petrópolis (distrito 

Leste), com 26,98% (n=34). A Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) representou apenas 27,78% (n=35) das notificações. 

Desta forma, o estudo evidenciou uma maior notificação na 

rede hospitalar, em detrimento da APS. 

Além disso, a maior parte das notificações ocorreram no 

terceiro trimestre da gravidez. Em que 68,25% (n=86) das 
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mulheres foram notificadas no terceiro trimestre, seguida de 

7,94% (n=10) no primeiro trimestre e 22,22% (n=28) no 

segundo trimestre de gestação. Ao relacionar o momento 

gestacional da notificação e a unidade notificadora, evidencia-

se que a APS apresenta maior concentração de notificações no 

segundo trimestre de gestação com 45% (n=18) e a atenção 

terciária com maior concentração de notificações no terceiro 

trimestre com 86,05% (n=74), portanto na eminência do parto. 

Tais dados evidenciam a não detecção precoce da Sífilis 

durante a gestação e aponta falha na captação precoce do pré-

natal, número de consultas inadequadas, tratamento da 

gestante não concomitante ao parceiro, portanto, favoreceu a 

ocorrência da transmissão vertical. Estudo evidencia que o 

rastreamento, diagnóstico e tratamento precoces são 

importantes para prevenir a ocorrência da SC (WANG et al., 

2019).  

Concernente a unidade de realização do pré-natal, nota-

se que as gestantes que fizeram pré-natal em UBS, sem o 

seguimento das ESF foram notificadas nas Maternidades. 

Observou-se que 3,18% (n=4) das mulheres foram 

acompanhadas em Unidade Básica de Saúde (UBS) sem ESF, 

destas em sua totalidade a notificação foi realizada em 

instituições de serviços terciários. E 31,80% (n=40) realizaram 

o pré-natal em UBS com ESF, destas 92,5% (n=37) foram 

notificados na APS.  

No que versa a distribuição espacial das notificações por 

unidade de notificação nota-se que nos bairros das Quintas, 

Dix-sept Rosado e Felipe Camarão (distrito Oeste) concentram 

a maioria das notificações na atenção terciária à saúde. 

Enquanto que os bairros de Lagoa Azul (distrito Norte I) e 
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Potengi (distrito Norte II), se destacam como os de maior 

notificação da APS. Conforme figura 3. 

  

Figura 3. Distribuição espacial do número de casos de Sífilis 

em gestante por unidade de notificação. Natal, Rio Grande do 

Norte, Brasil, 2019 (n=126). 

 

 
 

Além disso, no que tange a localização espacial dos 

casos observa-se que os bairros com as maiores taxas de Sífilis 

em Gestante, também apresentaram o maior índice de 

notificação em serviços terciários (Quintas, Felipe Camarão, 

Dix-Sept Rosado) nos anos estudados. Estudo apontou que a 

sensibilização dos profissionais pode contribuir para a 

diminuição das falhas na prevenção da Sífilis (SARACENI et al., 

2017). 
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Tais bairros fazem parte do DS Oeste que segundo 

estudo municipal possui cobertura de ESF de 69%, entretanto 

são bairros de menor poder aquisitivo da população (BRASIL, 

2014). Estudo evidenciou que além da oferta dos serviços de 

saúde atributos individuais como características 

socioeconômicas e contextos de vida influenciam na utilização 

dos serviços de saúde (REIS et al., 2018).  

Ademais, nota-se que a cobertura de ESF no município 

de Natal ainda é baixa com 46% da população sem cobertura 

assistencial formal, distribuída nas áreas de maior pobreza da 

cidade (BRASIL, 2014). Desta forma, a baixa cobertura pode 

explicar o padrão de difícil controle da SG, corroborando com 

outras investigações (REIS et al., 2018; BRASIL, 2014).  

Nota-se que o município apresenta um padrão de 

desigualdade na distribuição da cobertura de ESF na qual o 

distrito sanitário Norte I dispõe de 77% de população coberta, o 

distrito Norte II com 63%, o Leste com apenas 37%, o Oeste 

com 69% e o distrito Sul com apenas 12% de cobertura pela 

ESF (BRASIL, 2014; HOFFMAN; TETÉO; FREIRE, 2015). 

Ademais, nota-que que os DS Norte I, Norte II e Oeste são 

áreas de expansão urbana e de menor poder aquisitivo da 

população, para tanto é importante destacar que a parcela da 

população desassistida pela ESF representa um grupo mais 

vulnerável favorecendo a reincidência da Sífilis (NETO; SILVA; 

SARTORI, 2018).  

Tais dados representam uma fragilidade do sistema que 

desassiste essa população na APS, consequentemente ocorre 

o deslocamento destes para níveis secundários de atenção em 

busca de atendimento. Estudo afirma que o número de UBS é 

insuficiente diante da demanda de cada território, acarretando 
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num percentual significativo de população descoberta 

(HOFFMAN; TETÉO; FREIRE, 2015).  

Quando aplicada a escala de Kernel para identificar a 

concentração de pontos, ou seja, de casos, e definir áreas de 

vulnerabilidade espacial de acordo com a densidade temos que 

o distrito Oeste apresenta maior vulnerabilidade para os casos 

de Sífilis em gestante com decorrência da transmissão vertical. 

Conforme figura 4. 

  

Figura 4. Mapa de densidade de Kernel da distribuição espacial 
dos casos notificados de Sífilis em gestante por bairro. Natal, 
Rio Grande do Norte, Brasil, 2019 (n=126). 
 
  

 
 

Apesar das ações de controle da Sífilis terem sido 

amplamente difundidas nos últimos anos é reconhecida a 

subnotificação deste agravo no Brasil. A subnotificação da 
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Sífilis representa uma barreira para o desenvolvimento de 

ações de controle efetivas, em que apenas 34% da Sífilis em 

Gestante é notificada (PADOVANI; OLIVEIRA; PELLOSO, 

2018; CAVALCANTE; PEREIRA; CASTRO, 2017). 

Em relação às informações ignoradas é importante 

destacar o papel do profissional de saúde como notificador, 

abrangendo o maior percentual de dados possíveis. Pois é 

reconhecida a importância da vigilância epidemiológica nas 

ações de promoção e proteção à saúde (NETTO et al., 2019). 

Para tanto, é necessário traçar um perfil da população atingida.  

Como limitações do estudo por se tratar de um estudo 

com uso de dados secundários podem haver subestimações 

dos resultados acarretando em vieses, que não representem a 

realidade do número de casos, no entanto os dados do SINAN 

são utilizados como fonte de dados nacionais para a vigilância 

das doenças e dos agravos notificáveis. Também, cita-se o viés 

ecológico na qual um padrão observado num agregado pode 

não se repetir em nível de indivíduos. Ademais, o escasso 

número de investigações sobre a análise espacial da Sífilis. 

Este estudo contribui para a compreensão da distribuição 

espacial da Sífilis e o direcionamento para o desenvolvimento 

de ações específicas de Vigilância epidemiológica para a 

população com maior vulnerabilidade, na região investigada, 

pela gestão político-administrativa. Desta forma, colabora para 

a execução de ações em saúde com equidade e resolutividade. 

Destaca-se o enfermeiro como um profissional essencial no 

atendimento do pré-natal na Atenção Básica, e consequente 

detecção precoce da Sífilis na gestante. 
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CONCLUSÕES  

 

O estudo detectou uma relação entre a idade materna 

mais elevada com a notificação em serviços de atenção 

terciária à saúde. A vulnerabilidade de mulheres pardas, de 

baixa escolaridade e de situação socioeconômica menos 

favorecida para o diagnóstico tardio e a transmissão vertical da 

doença, bem como para a não realização do tratamento 

concomitante com o parceiro. 

A maior parte das notificações se concentram nos bairros 

pertencentes aos distritos sanitários Oeste e Norte I, que 

apresentam características socioeconômicas baixas e são 

áreas de expansão populacional. Ademais, a maior parte dos 

casos são diagnosticados tardiamente no terceiro trimestre de 

gestação, em serviços terciários de assistência ao parto, 

aumentando a possibilidade de menor eficácia do tratamento e 

a ocorrência da transmissão vertical.  

O método de densidade de Kernel também apontou a 

região do distrito Oeste que compreende o bairro das Quintas, 

Dix-Sept Rosado e Bom Pastor com maior risco de cursar com 

Sífilis em Gestante com decorrência da transmissão vertical. 

Destaca-se que a necessidade de fortalecimento das ações de 

vigilância epidemiológica em associação com avanços sociais 

é indispensável para barrar a reincidência da Sífilis e 

transmissão vertical.  

Conclui-se que a criação e a ampliação dos serviços de 

atenção primária com ESF nas áreas de vulnerabilidade e maior 

incidência caracteriza-se como importante ação da vigilância 

epidemiológica em identificar e criar intervenções de 

resolutividade para detecção precoce dos casos de SG e 
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bloqueio da transmissão vertical. Destaca-se, a importância do 

enfermeiro como membro da equipe de ESF no 

acompanhamento do pré-natal, sobretudo na capitação da 

gestante no início da gravidez, detecção precoce e manejo 

adequado dos casos de Sífilis gestacional.  
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar na 
literatura científica as vivências de primíparas no aleitamento 
materno (AM). Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
o levantamento das publicações ocorreram no período junho e 
julho de 2020 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizou-se 
o descritor do vocabulário Medical Subject Heading (MeSH), 
qual seja: “Breast Feeding” e o descritor não controlado 
“Primiparous”. Após a análise e leitura dos estudos, 13 artigos 
compuseram a amostra. Como resultados emergiram dois eixos 
temáticos trabalhados neste estudo: “Percepção das primíparas 
sobre a vivência no AM” e “Papel do profissional de saúde no 
estímulo ao AM”. Os artigos analisados permitiram uma maior 
compreensão sobre a experiência das puérperas primíparas no 
AM. Observa-se que ainda é frágil o conhecimento sobre o AM 
e os seus benefícios, além dos diversos fatores 
biopsicossociais, familiares e educacional que afetam esta 
prática positivo ou negativamente. Portanto, o estudo revela a 
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necessidade do acesso às informações pelas puérperas para a 
garantia da duração e sustentação do AM, alcançando 
benefícios para o binômio mãe-filho e para toda a sociedade. 
Esta revisão surge como uma forma de garantir a produção 
científica sobre o tema, permitindo aos profissionais de saúde 
acesso a material científico de modo a vim qualificar sua 
assistência e apoiar a mãe no momento da AM. 
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Período Pós-Parto. 

Primíparas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Aleitamento materno (AM), consiste na oferta de leite 

da mãe para o bebê, tornando-se fonte de alimento e nutrição 

para o crescimento, auxiliando na composição do sistema 

imunológico e estabelecendo os fundamentos básicos para o 

desenvolvimento. Embora a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) preconize o AM, 38% dos bebês são alimentados 

exclusivamente com o leite materno até os 6 meses e só 32% 

continuam amamentando até os 24 meses de idade na região 

das Américas (WHO, 2018). 

Considerada umas das estratégias que previne a 

morbimortalidade infantil (MI), estima-se que o AM tenha o 

potencial de reduzir em 13% a mortalidade infantil por causas 

evitáveis, especificamente em menores de cinco anos, sendo 

esta uma meta a ser atendida por um dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, no período de 2016 a 2030 

(COSTA et al, 2020). Além do intuito de promover a saúde física 

e psíquica do lactente, o AM também traz benefícios para a 

mãe, como a diminuição do risco de sangramentos no pós-
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parto, diminuição do tempo da involução uterina e retorno da 

forma física (BRASIL, 2015).  

Com base nisso, a OMS e o Ministério da Saúde do Brasil 

(MS), recomenda o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) nos 

primeiros seis meses de idade e, de maneira complementar, até 

os dois anos ou mais (BRASIL, 2015). 

No século XX, no Brasil, inicia-se um processo de 

incentivo ao AM, com o objetivo de reduzir a MI, tendo em vista 

o crescimento do mercado de leite industrializado, o novo papel 

da mulher na sociedade e a falta de alojamento conjunto da mãe 

com o bebê nos hospitais, que ocasionaram na diminuição do 

aleitamento materno (ANDRÉ et al., 2006). 

É no puerpério, momento pós-parto, que as mães se 

deparam com a prática da amamentação. Neste momento, 

inicia-se uma experiência única, tendo em vista a tentativa de 

adaptar os conhecimentos técnicos adquiridos durante o pré-

natal com a vivência real que a amamentação impõe. Sendo 

assim, as mulheres primíparas, popularmente conhecida como 

“mãe de primeira viagem” começa esta vivência singular em sua 

vida, passando pelas suas potencialidades, desafios e relação 

mãe-filho, 

Dentre as dificuldades que as puérperas podem 

apresentar no AM, destaca-se: o sentimento de incompetência 

e insegurança, problemas com as mamas, pega e com o bebê, 

tornando evidentemente a amamentação um processo doloroso 

e dificultoso, principalmente para as primíparas, podendo 

favorecer o desmame bem no começo da lactação. Já para 

outras puérperas, a amamentação pode significar 

prazer/satisfação, fortalecimento do vínculo e um momento 
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único entre mãe e bebê (MONTRONE et al., 2006; BORTOLI; 

POPLASKI; BALOTIN, 2019) 

A prática da amamentação é influenciada por diversos 

fatores como: a idade materna, nível de escolaridade, 

ocupação, valores culturais, apoio familiar, acesso a informação 

sobre os benefícios e a duração da amamentação 

(IHUDIEBUBE-SPLENDOR et al., 2019). 

O pré-natal consiste em uma assistência prestada às 

gestantes, mediante a utilização de conhecimentos técnicos-

científicos e de meios/recursos disponíveis e adequados, com 

o objetivo de assegurar o desenvolvimento da gestação, 

permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem 

impactos para a saúde materna, abordando aspectos 

biopsicossociais, sendo ele um forte preditor de decisões para 

o início e sustentação do AME (BRASIL, 2012). 

Mesmo com as tendências ascendentes da prática da 

amamentação no Brasil, existe uma grande lacuna nesta prática 

com o alcance preconizado pela OMS e MS. Nesse sentido, o 

estudo torna-se relevante por elencar possíveis fatores que 

potencializam ou dificultam a prática da amamentação, através 

dos conhecimentos e vivências deste momento entre puérperas 

primíparas, para que a assistência a estas mulheres venham a 

suprir suas dúvidas e necessidade sobre a amamentação. 

Este estudo teve como objetivo identificar na literatura 

científica as vivências de primíparas no aleitamento materno. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa que utilizou como método a 

revisão integrativa da literatura, a qual consiste em uma busca 
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criteriosa empregada no fornecimento de conhecimentos 

produzidos sobre um determinado assunto, constituindo assim, 

um corpo de conhecimento (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 

2014). 

A construção deste estudo embasa-se nas seguintes 

etapas: identificação do tema e formulação da questão de 

pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão 

de estudos; a pesquisa na literatura; definição das informações 

a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos 

estudos; avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos 

resultados; e apresentação da revisão do conhecimento 

(SOUSA et al., 2017; ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014) 

A questão de pesquisa que norteou este estudo foi: 

Quais os conhecimentos e vivências de primíparas no 

aleitamento materno? 

O levantamento das publicações ocorreram no período 

junho e julho de 2020 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

utilizou-se o descritor do vocabulário Medical Subject Heading 

(MeSH), qual seja: Breast Feeding e o descritor não controlado 

Primiparous. Foram selecionados estudos publicados entre os 

anos de 2015-2020. 

Para o refinamento dos artigos estabeleceram-se como 

critérios de inclusão: artigos publicados em português, espanhol 

e inglês que atendessem ao objetivo da pesquisa e estivesse 

entre os anos de publicação estabelecido. Como critérios de 

exclusão adotou-se: documentos em formato de editorial, artigo 

de reflexão, revisão de literatura, trabalho de conclusão de 

curso, teses, dissertações e também artigos repetidos. 
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O processo de seleção, elegibilidade e inclusão dos 

artigos para a revisão integrativa está descrito no Fluxograma 

1. 

 

FLUXOGRAMA 1. Processo de seleção, elegibilidade e 

inclusão dos artigos para a revisão integrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Elaboração os autores, 2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta de 13 artigos selecionados para 

a análise final, dos quais 4 foram publicados em periódicos de 

enfermagem. A maior parte (2) foi publicado no periódico 

Journal of Human Lactation, seguida de Enfermagem em Foco 

(1), Revista de Enfermagem UFPE Online (1), Journal of 

Research: Fundamental Care Online (1), Journal of Pregnancy 

(1), Enfermería Clínica (1), Colômbia Médica (1), Journal Of 

Pediatric Health Care (1), Plos One (1), Journal of Clinical 

Nutrition (1), Midwifery (1), Breastfeeding Medicine (1). 

A população da pesquisa foi composta por mulheres 

primíparas, com diferentes idades. Quando se trata dos 

cenários em que as pesquisas foram realizadas consistiram (5) 

hospitais, (3) Unidades Básicas de Saúde, (5) outros locais. 

Quando se trata da abordagem 9 eram quantitativos, 

tipos de estudo transversais, coorte, retrospectivo e descritivo e 

4 eram qualitativos, destacando-se o tipo de estudo 

fenomenológico. 

O quadro 1 traz a síntese dos artigos selecionados para 

a revisão integrativa da literatura. 

 

Quadro 1. Síntese dos artigos selecionados para a 

revisão integrativa da literatura. Santa Cruz, Rio Grande do 

Norte, Brasil, 2020. 

Nº TÍTULO AUTORI

A/ANO 

REVIS

TA 

OBJETIVO 

1 A amamentação BORTO Enferm Conhecer as vivências 
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na voz de 

puérperas 

Primíparas 

LI;POPL

ASKI; 

BALOTI

N, 2019. 

. Foco acerca do processo de 

amamentação, por 

mulheres primíparas 

durante o puerpério. 

2 Aleitamento 

materno 

exclusivo: 

empecilhos 

apresentados 

por primíparas 

SILVA, 

et al., 

2018. 

Rev 

enferm 

UFPE 

on line 

Identificar os empecilhos 

apresentados pelas 

primíparas das Unidades 

Básicas de Saúde, em 

relação à amamentação 

exclusiva dos filhos nos 

primeiros 6 meses de vida. 

3 A prática da 

amamentação: 

uma busca por 

conforto 

BENED

ETT; 

FERRA

Z, 

Lucimar

e; 

SILVA, 

2018. 

J. res.: 

funda

m. 

care. 

Online 

Identificar as estratégias 

que as mães adotam 

enquanto procuram 

conforto durante o período 

de amamentação 

 

4 Exclusive 

breastfeeding 

knowledge, 

intention to 

Practice and 

predictors 

IHUDIE

BUBE-

SPLEN

DOR, C. 

N. et al., 

2019. 

Journa

l of 

Pregna

ncy 

Avaliar o conhecimento e a 

intenção de praticar o AME 

e seus fatores associados 

durante a gravidez entre 

mulheres primíparas em 

comunidades 
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among 

primiparous 

women 

In enugu south-

east, nigeria 

selecionadas no estado de 

Enugu, Nigéria. 

 

5 An Ecological 

Momentary 

Assessment 

of Primiparous 

Women’s 

Breastfeeding 

Behavior and 

Problems From 

Birth 

to 8 Week 

DEMIRC

I; 

BOGEN, 

2017. 

Journa

l of 

Human 

Lactati

on 

Descrever 

comportamentos iniciais de 

amamentação "em tempo 

real" e problemas 

percebidos de mulheres 

primíparas 

 

6 Interrupción 

temprana de la 

lactancia 

materna. 

CORTÉ

S-RðA; 

DÍAZ-

GRÁVA

LOS, 

2019 

Enferm 

Clin. 

Conhecer a experiência 

pessoal e sentimentos de 

mulheres primíparas que 

foram forçados a 

abandonar a 

amamentação (AM) antes 

do tempo inicialmente 

planejado para cada 

mulher, bem como as 

causas do abandono e o 

papel dos profissionais de 
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saúde. 

 

7 Factors 

associated with 

exclusive 

breastfeeding 

practice in a 

cohort of women 

from 

Cali,Colombia 

SOLAR

TE; 

ARANA, 

2019 

Colom

bia 

Medica 

Identificar fatores 

individuais, serviços 

familiares e de saúde que 

limitam ou promovem a 

duração da AME em Cali. 

8 “I Just Want to 

Do 

Everything 

Right:” 

Primiparous 

Women’s 

Accounts of 

Early 

Breastfeeding 

via an 

App-Based 

Diary 

DEMIRC

I et. al, 

2018 

Journa

l Of 

Pediatr

ic 

Health 

Care 

 

Descrever as primeiras 

experiências de 

amamentação de mulheres 

primíparas. 

 

9 Social-Cognitive 

Predictors of 

Exclusive 

MINAS; 

GANGA-

LIMAND

Plos 

One 

Determinar os preditores 

sociocognitivos da prática 

do AME entre mães 
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Breastfeeding 

among 

Primiparous 

Mothers in Addis 

Ababa, Ethiopia. 

O, 2016 primíparas em Addis 

Abeba, Etiópia. 

10 Why do women 

stop breast-

feeding? Results 

from a 

contemporary 

prospective 

study in a cohort 

of 

Australian 

women 

NEWBY; 

DAVIES, 

2016 

Journa

l of 

Clinical 

Nutritio

n 

Coletar dados prospectivos 

relacionados à prática de 

alimentação infantil, 

através de questionários, 

em uma coorte de mães 

novatas australianas 

contemporâneas e 

registrar as razões por que 

a amamentação foi 

interrompida. 

 

11 A survey on 

difficulties and 

desires of 

breast-feeding 

women in 

Wuhan,China 

OUYAN

G; SU; 

REDDIN

G, 2016 

Midwif

ery 

Explorar as dificuldades e 

desejos de mulheres 

chinesas amamentando e 

propor estratégias para 

aumentar a taxa de 

amamentação exclusiva. 

 

12 Breastfeeding 

Self-Efficacy, 

HENSH

AW et. 

Journa

l Of 

Avaliar prospectivamente a 

relação entre autoeficácia 
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Mood, 

And 

Breastfeeding 

Outcomes 

among 

Primiparous 

Women 

Al, 2015 Human 

Lactati

on/201

5 

da amamentação, humor e 

aleitamento materno, 

desfechos em mulheres 

primíparas. 

13 Maternal and 

Hospital Factors 

Associated 

with First-Time 

Mothers’ 

Breastfeeding 

Practice: 

A Prospective 

Study 

TSAI; 

HUANG; 

LEE, 

2015 

Breastf

eeding 

Medici

ne 

Investigou a mudança e 

correlatos das práticas de 

amamentação após o parto 

em um hospital e 1, 3 e 6 

meses após o parto entre 

mães de primeira viagem. 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 
 

Da revisão da literatura emergiram dois eixos temáticos 

que serão analisados neste estudo. O primeiro eixo temático 

trata da “Percepção das primíparas sobre a vivência no AM” e 

foi dividido nos subeixos “Conhecimento e benefícios relatados 

no AM; Corpo e mente: parte integradora da construção da 

mulher/puérpera e Apoio social”. Quanto ao segundo eixo 

temático aborda: “Papel do profissional de saúde no estímulo 

ao AM”. 

 



PERCEPÇÕES DE PRIMÍPARAS NAS VIVÊNCIAS DO ALEITAMENTO 
MATERNO ATRAVÉS DA LITERATURA CIENTÍFICA 

233 
 

PERCEPÇÃO DAS PRIMÍPARAS SOBRE A VIVÊNCIA NO 

AM  

  
O aleitamento materno propicia mudanças que envolve 

o corpo, sentimentos e sensações. A prática da 
amamentação está interligada a fatores que tornam esta 
experiência exitosa na vida da puérpera ou marcada por 
desconfortos e insastisfações. As vivências diferenciadas deste 
momento condicionam-se a inserção do contexto social, a 
educação em saúde, autoeficácia, suporte familiar e 
autoconhecimento.  
  
Conhecimento e benefícios relatados no AM  
  

O conhecimento sobre o AM está intrinsecamente ligada 
ao reconhecimento dos benefícios que a amamentação no 
período adequado pode trazer para a mãe e o bebê.  

Segundo o estudo realizado por Ihudiebube-Splendor et 
al. (2019), com uma amostra de 128 primíparas da Nigéria, 
apenas 63% indicaram corretamente o significado do AME, e 
entre os benefícios apontados foram proteção contra infecções 
e desnutrição infantil (66,7%), contém a quantidade certa de 
nutrientes e água (48,8%) e protege o bebê contra diarréia 
(43,8%).  

Nota-se o conhecimento fraco sobre o AM. Nesse 
contexto os artigos (4 e 13) converge no achado que as mães 
que não apresentavam educação formal e falta de informação 
sobre o AM dificilmente praticaram a AME, isso revela que as 
mães sem um maior nível de educação eram menos informadas 
sobre os benefícios da amamentação e tinham menos 
propensão a sustentar esta prática.  
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Corpo e mente: parte integradora da construção da 
mulher/puérpera  
  

A amamentação é um ato singular que gera um vínculo 
entre a mãe e o bebê atribuído ao conforto e bem-estar 
proveniente da sensação de segurança e proteção ofertada 
para o lactente. O aspecto emocional é diretamente interligado 
na influência da capacidade de amamentar, pois a privação de 
sono, dor, falta de apoio e cobrança, por exemplo, são fatores 
que juntos inibem os hormônios responsáveis pela ejeção de 
leite que acabam interferindo na saúde mental destas 
puérperas e na sua capacidade de manter o AM.  

Os artigos (3, 6, 8 e 12) abordam sobre os desafios 
emocionais vivenciados pelas mulheres, 
apontando sentimentos negativos como as preocupações, 
incertezas, inseguranças, tristeza, frustração, ansiedade, auto-
advertência, cansaço e perda de sono como principais 
contribuintes para a vulnerabilidade na prática da 
amamentação, na qual muitas vezes as primíparas passam a 
questionar sua capacidade de manter a lactação devido o medo 
de não saber interpretar o choro ou a inquietação da criança, 
além da autocobrança, pois consideram o AM uma experiência 
bonita e satisfatória, entretanto não está condizente com a sua 
realidade.  

As mudanças no corpo da mulher na gestação também 
é um preparo para fase seguinte que é a amamentação. Os 
seios mudam de arquitetura e tornam-se propícios para a pega 
do bebê na mama, entretanto algumas mudanças decorrentes 
da amamentação podem gerar sensações desagradáveis 
(DEMIRCI; CAPLAN; MURRAY; COHEN, 2018).  

Como exemplo desses desconfortos enfrentados pelas 
puérperas primíparas no seu corpo, os artigos (1, 2, 5, 6 e 
11) abordam as fissuras mamilares ocasionadas 
pelo posicionamento errado do bebê durante a mamada e a 
pega incorreta, a mastite puerperal, o ingurgitamento 
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mamário, dor e preocupação com a imagem corporal como 
empecilhos para um AM eficaz, podendo causar desmame 
precoce.  

O artigo (3) acrescenta que as mulheres expressam 
sensações físicas desconfortáveis, como dor devido lesões no 
mamilo, fadiga, privação do sono e posturas 
desfavoráveis consequente da inadequação de móveis para a 
prática da amamentação, resultando consequentemente em 
dores musculares e desconforto.  

  
Apoio social  

A saúde dos sujeitos está diretamente ligada às crenças, 
valores, tradições e relações da rede de apoio social, de modo 
que influencia na forma como os indivíduos encaram o processo 
de saúde e doença.  Dessa forma, mostra-se de extrema 
importância essa rede de apoio às gestantes e as puérperas, 
principalmente se tratando de promoção e manutenção da 
amamentação (PRATES; SCHMALFUSS; LIPINSKI, 2015)  

O ambiente social, especialmente o familiar, exercita 
uma grande influência sobre a mãe que encontra-se em 
processo de amamentação. Podendo ser impulsionador para o 
AM ou, em contrapartida lançar comentários negativos 
baseados em mitos ou equívocos que prejudicam o AM.  

O artigo (6) aborda de acordo com as puérperas 
primíparas e sua vivência na amamentação que ambientes 
desestimulantes, com comentários e sugestões como  " seu 
leite não é ok "," seu leite não alimenta bem a criança "," a 
menina tem fome, é porque você não tem leite” pode causar 
frustrações na mãe, sendo uma das principais fontes de 
sofrimento psicológico.   

Os artigos (7 e 8) trazem a repercussão que emoções de 
apoio e o compartilhamento do momento podem causar quando 
vindo do parceiro e familiares, levando a aumentar a duração, 
diminui o fardo e leva as puérperas adotarem uma visão otimista 
de sua capacidade para dar continuidade a amamentação.  
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É notório a importância de um ambiente tranquilo, 
acolhedor e aconchegante para que a mãe e o bebê encontrem 
a privacidade necessária para o amamentar. No entanto, as 
visitas frequentes das pessoas, até mesmo dos familiares, 
roubam destas mulheres um momento único da sua vivência e 
da construção de vínculo com seu filho.  
  
PAPEL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO ESTÍMULO AO 
AM  
  

As orientações à respeito do aleitamento materno 
durante gestação e puerpério é uma atribuição do profissional 
de saúde, em que cabe aos mesmos proporcionarem ações que 
busquem solucionar possíveis problemas e dificuldades 
decorrentes da amamentação, como também incentivar essas 
mulheres a realizarem o aleitamento materno exclusivo no 
período preconizado pelo MS e OMS (PASSOS, 2016).  

Os artigos (6, 10, 11) relatam sobre a importância do 
apoio e das informações repassadas pelos  profissionais da 
saúde para o fortalecimento da autoconfiança em relação ao 
aleitamento materno de modo que aumenta as chances da mãe 
amamentar exclusivamente durante os primeiros seis meses 
após o parto e previne os principais problemas de lactação 
reduzindo o desmame precoce, pois tranquiliza as mães e 
evitam o uso de fórmulas infantis desnecessárias.  

Os artigos (5, 13) retratam que sem o apoio dos 
profissionais da saúde, as mães de primeira viagem podem 
enfrentar várias dificuldades na amamentação como produção 
inadequada de leite e pressões sociais contra a amamentação, 
podendo ocasionar em um desmame precoce.  

Quando os profissionais de saúde não passam a 
informação sobre o AM, seja por  déficit de conhecimento do 
curso normal da lactação ou por a falta de acompanhamento 
eficaz, as mães ficam inquietas e buscam informações com 
amigos, mídias, internet ou profissionais não qualificados 
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agravando ainda mais a sua situação (IHUDIEBUBE-
SPLENDOR, et al., 2019; OUYANG; SU; REDDING, 2016).  

Nesse sentido, assegurar a orientação profissional sobre 
a amamentação no pré-natal e puerpério, permite a 
tranquilização das mães sobre a variação normal dos padrões 
alimentares, como encarar possíveis dificuldades que venham 
a acontecer e ter segurança quanto a técnica adequada para 
amamentar seu bebê, garantindo conforto e que esta seja uma 
experiência exitosa durante sua vivência puerperal, evitando a 
cessação prematura do AM.  

 

CONCLUSÕES  

 

São grandes os esforços mundiais para a garantia do 
AME durante os primeiros meses de vida da criança. No Brasil, 
diversas campanhas e investimentos são realizados para 
o alcance do preconizado pelo MS. No entanto, mesmo com 
toda a “romantização da prática do AM”, nota-se neste estudo 
a necessidade das informações essenciais para a garantia da 
duração e sustentação desta prática, tendo em vista as 
dificuldades enfrentadas principalmente pelas puérperas 
primíparas, em sua primeira vivência com a amamentação, 
desde do enfrentamento do estigma social que esta 
prática carrega, a compreensão do que acontece com seu 
corpo/mente e a falta de um ambiente familiar que acolhe e 
também vivencia o AM.  

Nesse cenário, mostra-se relevante a atuação do 
profissional de saúde como estimuladores do AM, para isto 
precisa reconhecer os diversos fatores associados com esta 
pratica e desenvolver junto a puérpera um papel de facilitador e 
apoiador de todas as decisões e dificuldades que a mãe venha 
a enfrentar. Esta revisão surge como uma forma de garantir a 
produção científica sobre o tema, permitindo aos profissionais 
de saúde acesso a material científico de modo a vim qualificar 
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sua assistência e apoiar o binômio mãe-filho no momento da 
amamentação. 
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RESUMO: O respeito ao direito de escolha e decisão sobre os 
aspectos relacionados à parturição iniciam desde o pré-natal e 
perduram com a assistência ao parto e puerpério no local do 
nascimento, a fim de evitar atos de violência obstétrica. Sobre 
isso, os recursos de proteção à violência obstétrica são 
diversos, dentre eles a informação sobre o processo, bem como 
a elaboração de uma plano escrito de comunicação entre a 
equipe, mulher e família. Neste diapasão, objetivou-se analisar 
os discursos reflexivos sobre plano de parto contidos em uma 
trilogia audiovisual sobre a humanização do parto e nascimento 
e a sua relação com a violência obstétrica. Estudo exploratório, 
documental de natureza qualitativa com base em discursos 
midiáticos de material audiovisual. Os discursos foram 
extraídos das produções e analisados por meio da técnica de 
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análise temática de conteúdo, gerando três categorias, quais 
sejam: A doula no pré-natal enquanto rede de apoio voltada à 
construção do plano de parto; Plano de parto enquanto escolha 
informada de proteção à violência obstétrica; A desinformação 
e a escassez da divulgação sobre o plano de parto enquanto 
documento legal. Os resultados foram dispostos em texto livre 
e a discussão foi fundamentada na literatura pertinente à 
temática. Concluiu-se que o plano de parto é uma ferramenta 
de empoderamento feminino frente ao parto e nascimento 
humanizado.  
Palavras-chave: Parto Humanizado. Proteção. Violência. 

Saúde Materno-Infantil.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestação consiste em fenômeno natural que traz 

diferentes modificações físicas e psicológicas no organismo da 

mulher (CHAVES; ARAÚJO, 2020). Para tanto, torna-se 

necessária a implementação da atenção pré-natal e puerperal, 

sendo de responsabilidade do Sistema Único de Saúde 

(SILVEIRA et al., 2017).  

Nesse contexto, a Rede Cegonha é uma estratégia que 

objetiva direcionar cuidados materno-infantil, assegurando às 

mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, atenção e 

assistência humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, 

garantindo também às crianças o nascimento seguro e 

crescimento saudável (BRASIL, 2014). 

Torna-se imprescindível a interligação da Rede Cegonha 

com o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN), o qual determina o mínimo de consultas, sendo seis 

para cada gestação a termo, iniciadas no primeiro trimestre com 
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as solicitações de exames clínico-obstétricos e laboratoriais e 

realização de alguns procedimentos básicos identificação das 

vulnerabilidades, organização da atenção em saúde por meio 

das redes e protocolos disponíveis à assistência qualificada 

(FERNANDES et al., 2020) 

Sugerem-se também aconselhamento às gestantes 

sobre os benefícios da participação regular ao pré-natal e 

informações sobre recursos interessantes à qualidade do parto 

(BOAROLLI et al., 2016). Por isso, durante a consulta de pré-

natal, a equipe de profissionais precisa desenvolver assistência 

completa, utilizando-se de ações educativas, promovendo 

gestação livre de intercorrências e um puerpério tranquilo 

(LEAL et al., 2020). 

Segundo Rocha e Andrade (2017), a enfermagem é 

consideravelmente importante, observando as queixas 

orientando e executando cuidados, bem como favorecendo a 

assistência humanizada. Nesse sentido, a Rede Cegonha 

informatiza o cuidado, contando com a observação do critério 

epidemiológico, taxa de mortalidade infantil, da mortalidade 

materna e da densidade populacional (SOUZA et al., 2020). 

União, estados e municípios devem oferecer todo o 

suporte para a Rede Cegonha (BRASIL, 2011) no sentido de 

favorecer a redução significativa da mortalidade. Os dados 

revelam que mortes poderiam ser evitadas, pois estão 

relacionadas à atenção pré-natal e ao parto (OPAS, 2018). 

Em relação à via de nascimento no Brasil, pesquisa 

identificou que 52% ocorrem por meio de cirurgia cesariana 

(LEAL, 2014), indo de encontro às recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), cuja taxa de 10 a 15% 
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de realização de cesarianas devem ocorrer de forma necessária 

(BETRAN et al., 2015; OMS, 2015). 

Nessa perspectiva, as intervenções desnecessárias 

podem favorecer o desrespeito ao parto fisiológico por via 

vaginal, levando à mulher à uma cirurgia que aumenta os  riscos 

de mortalidade (FEITOSA-ASSIS; SANTANA, 2020). Para 

tanto, o plano de parto é um recurso de comunicação, 

introduzido por facilitadores perinatais, para favorecer a tomada 

de decisão frente às preferências da mulher quanto ao processo 

de parturição e pós-parto imediato, conferindo autonomia 

feminina (GOMES et al., 2017). 

Acredita-se que existe, fundamentalmente, uma relação 

íntima entre o respeito aos desejos e direitos da mulher contidas 

no plano de parto (MEDEIROS et al., 2019) e a violência 

obstétrica que significa um ato que agride a autonomia, a 

integridade psicobiológica, os sentimentos, as decisões e as 

preferências da mulher, afetando-a diretamente enquanto 

grávida, parturiente ou no pós-parto com o seu bebê (OMS, 

2014). 

Assim, considerando a influência do atendimento pré-

natal qualificado e compartilhamento de informações sobre o 

planejamento da via de parto como elementos fortalecedores 

do empoderamento feminino, bem como a importância das 

produções audiovisuais como ferramentas salutares ao 

entendimento dos processos fisiológicos gravídicos-puerperais 

e enquanto recurso instrutivo-transformador, objetivou-se 

analisar os discursos reflexivos sobre plano de parto contidos 

em uma trilogia audiovisual sobre a humanização do parto e 

nascimento e a sua relação com a violência obstétrica.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo exploratório, documental de natureza qualitativa 

com foco no cuidado à saúde da mulher no período gravídico-

puerperal. O estudo exploratório proporciona uma maior 

aproximação com uma temática que ainda não foi acessada 

com tanta profundidade. Consiste em contato inicial com o 

conteúdo e os tópicos agregados no contexto ao qual se 

pretende explorar. Baseia-se no pressuposto do uso de 

procedimentos relativamente sistemáticos, para desenvolver 

hipóteses relevantes a um determinado fenômeno 

(MARCONDES, 2017). 

O estudo documental é realizado por meio da verificação 

de materiais ou documentos impressos, sonoros ou 

audiovisuais que não receberam tratamento analítico anterior e 

que são mantidos em acervos de corporações públicas ou 

privadas (PEREIRA, 2018). 

A abordagem qualitativa se propõe a uma verificação de 

conteúdos não numéricos e define a observação do 

pesquisador, através de uma análise técnica dos dados 

baseados em fontes diversas, quais sejam: textos jornalísticos, 

discursos políticos, cartas, publicidades, relatórios oficiais, 

entrevistas, material audiovisual como vídeos e filmes de longa 

ou curta duração, fotografias, revistas ou relatos autobiográficos 

(MARCONDES, 2017). 

O conteúdo para análise se constituiu nos discursos 

sobre plano de parto contidos na trilogia da produção 

audiovisual “Renascimento do parto” disponível na plataforma 
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intitulada Netflix que se constitui um serviço de streaming. As 

produções audiovisuais foram assistidas e houveram a 

transcrição do discurso voltado ao plano de parto. 

O discurso transcrito foi avaliado em forma de conteúdo. 

Após a textualização,  o tempo do filme foi sinalizado para que 

houvesse posterior averiguação da comunidade acadêmica 

sobre a idoneidade do conteúdo com a sua respectiva 

numeração da trilogia. Houveram cortes após a transcrição na 

íntegra do trecho envolvendo informações sobre plano de parto.  

Os cortes ocorreram para os discursos que não 

acrescentavam ao objeto de análise, pois deixavam-no  

demasiadamente longo e semanticamente inviável. Para os 

cortes utilizaram parênteses com reticências. 

Considerando o desenho metodológico proposto por 

Minayo para análise qualitativa, a pesquisa consistiu em 

agrupar o conteúdo e verificar por meio da subjetivação o texto 

literal (MINAYO, 2012; TAQUETE; MINAYO, 2017).  

A análise temática de conteúdo abrangeu três etapas, 

quais sejam: 

1. Pré-análise: fragmentada em estrofes e dividida em 

palavras-chave ou frases que nortearam a triagem semântica 

para compor a unidade categórica, considerando a essência 

central do conteúdo e também o objetivo da pesquisa.  

2. Exploração do Material: leitura dos trechos para 

confirmação do núcleo de sentido, cujas unidades categóricas 

foram classificadas e agregadas por similitude semântica.  

3. Tratamento dos Resultados: interpretação dos dados 

categorizados e discussão à luz da literatura.  
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Os dados foram apresentados em forma de transcrição 

gerando três categorias, quais sejam:  a) A doula no pré-natal 

enquanto rede de apoio voltada à construção do plano de parto; 

b) Plano de parto enquanto escolha informada de proteção à 

violência obstétrica; c) A desinformação e a escassez da 

divulgação sobre o plano de parto enquanto documento legal.  

As três etapas foram realizadas no mês de outubro de 

2020 e não houve necessidade de tramitação em Comitê de 

Ética em Pesquisa, tendo em vista que não se trata de pesquisa 

envolvendo seres humanos e sim da avaliação de uma 

produção audiovisual de destinação pública.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A leitura, a transcrição e a análise dos discursos do 

material audiovisual geraram três categorias que são debatidas 

adiante.  

 

A doula no pré-natal enquanto rede de apoio voltada à 

construção do plano de parto  

 

As políticas públicas de saúde no Brasil têm como 

prioridade a atenção às gestantes, que é um dos principais 

indicadores da atenção básica, pois, através de seus 

procedimentos, pode-se analisar a qualidade do atendimento 

de outras ações. Um dos modos dessa avaliação é por meio da 

satisfação do usuário em relação ao serviço prestado, sendo 

sua opinião um instrumento crucial para tal mensuração (LEAL 

et al., 2019).  
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Nessas circunstâncias, o acesso aos serviços de saúde 

materna e a qualidade dos serviços são considerados conceitos 

para analisar problemas de saúde, inserindo a consulta pré-

natal em lugar de evidência no sentido da integralidade, zelando 

pela saúde da mulher durante a gravidez e do ciclo de parto 

(CARDELLI et al., 2016). 

Um novo modelo de redes no país foi implementado pelo 

Ministério da Saúde, com o intuito de gerar atendimento 

contínuo e integral com objetivos comuns e organização 

conjunta, com o intuito de garantir essa assistência humanizada 

às mulheres (SILVA et al., 2020).   

Nesse contexto, a atenção pré-natal é essencial para a 

compreensão do desenvolvimento gestacional e fetal, visando 

o cuidado de qualidade para à saúde de mãe e bebê, unido ao 

conjunto familiar e social da gestante, e atuação da equipe de 

profissionais de saúde. É preciso levar em consideração os 

relatos, queixas e relações conjugais dessas mulheres, pois 

interferem diretamente nos cuidados prestados e na forma 

como o profissional pode direcionar a humanização deste 

cuidado (BORTOLI et al., 2017). 

Sob este olhar, insere-se a doula durante o pré-natal. Ela 

é uma profissional que direciona um cuidado treinado à 

parturiente, constituindo-se como estrutura cuidativa no ciclo 

gravídico-puerperal, orietando e executando medidas de 

suporte, conforto e autonomia no trabalho de parto (WOSNIAK 

et al., 2019), confirmando o discurso transcrito adiante:  

 
As doulas são as intervenções mais humanizadas no 
nascimento (...) Durante o pré-natal, ela ajuda essa 
mulher na preparação do plano de parto, ela informa, ela 
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dá fonte de informação baseada em evidência para essa 
mulher poder pesquisar e fazer o seu plano de parto  
[1h4min56 seg – Renascimento do parto 1]. 

 

O trecho enfatiza a doula como uma rede de apoio 

secundária (profissional de saúde) que fornece cuidado 

baseado em evidências científicas, ou seja, ela oportuniza 

assistência em saúde, a partir de uma formação com as 

melhores informações sobre segurança no parto trazidas pelas 

pesquisas disseminadas na literatura, diretrizes, manuais e 

protocolos clínicos.  

Além disso, o conteúdo transparece a importância da 

doula na confecção do plano de parto, não como algo diretivo-

normativo, mas fomentando o empoderamento da mulher frente 

à busca por informações que permitam compreender o seu 

processo, de modo que embase a tomada de decisão.  

Neste ínterim, o objetivo principal do pré-natal é dar 

assistência de qualidade para a gestante e sua família, 

caracterizado por orientação e acolhimento desde o diagnóstico 

de gestação, sendo projetada para dar suporte à mulher neste 

momento de transição e mudanças físicas/emocionais 

vivenciado de forma singularizada. Esse apoio é dado por 

profissionais qualificados, oferecendo assistência à gestante 

durante o pré-natal (LEAL et al., 2020).    

Através do acompanhamento e consultas recorrentes 

com enfermeiros, existe a possibilidade de redução dos riscos 

e complicações tanto no período pré-natal, quanto no pós-parto. 

As consultas de enfermagem são fundamentadas no conceito 

de prevenção, promoção e vigilância em saúde, tendo em vista 
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melhorar a qualidade de vida materno-infantil (ROCHA; 

ANDRADE, 2017). 

Na atenção básica, os profissionais de saúde que 

prestama atendimento pré-natal podem orientar quanto ao 

plano de parto e busca por uma profissional treinada para 

elaboração a contento das possibilidades relativas ao parto e 

nascimento. Por isso, a rede de atenção deve trabalhar de 

maneira integrada, priorizando as intersecções do cuidado 

multidisciplinar, favorecendo o suporte biopsicossocial 

oferecido à gestante e parturiente (ROCHA et al., 2020).    

Sobre a doula, ela tem alcançado mais espaço nos 

serviços de saúde, justamente pelo reconhecimento  da sua 

formação científica frente à atuação no processo de parto via 

vaginal (HERCULANO et al., 2018). A utilização de métodos 

não farmacológicos de alívio da dor na parturição, bem como 

das medidas de apoio nos pós-parto (SILVA et al., 2016), por 

meio da orientação contínua à mãe e família tem proporcionado 

uma consolidação da confiança, segurança e vínculo entre a 

equipe de saúde, mulher e esta profissional (MORAIS et al., 

2019). 

Pesquisa realizada em João Pessoa evidenciou que a 

vivência do trabalho de parto com a doula reduz a ansiedade e 

facilita a autonomia, posicionamento ativo da mulher e evolução 

satisfatória do processo (WOSNIAK et al., 2019). Desse modo, 

acredita-se que a incorporação da doula em unidades de saúde 

da família, conforme proposta pela Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB) talvez proporcionasse o aumento da 

autoconsciência sobre a fisiologia feminina, por meio do 

fortalecimento das informações compartilhadas no pré-natal por 
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outros profissionais de saúde, culminando na redução de 

cesarianas desnecessárias (BARBOSA et al., 2018), 

obviamente, utilizando o plano de parto enquanto recurso 

auxiliar de respeito à autonomia. 

 

Plano de parto enquanto escolha informada de proteção 

contra à violência obstétrica 

 

Um documento escrito que expressa claramente as 

preferências e decisões da mulher, redigido em uma condição 

livre de pressão, cuja execução é consentida de forma 

consciente, constitui-se passo incipiente à proteção contra 

intervenções desnecessárias (GOMES et al., 2017). No dicurso 

adiante, pode-se perceber o plano de parto como uma 

ferramenta que resguarda o direito humano, para tanto:  

 
É direito do paciente escolher o que ele autoriza e não 
autoriza, essa é a escolha informada (...) [Renascimento 
do parto 2 - 14min29seg].  
 

O discurso mostra a necessidade de a equipe expor a 

possibilidade de intervenções em saúde durante o trabalho de 

parto para que a mulher possa decidir, após consciência sobre 

efeitos, riscos e benefícios, sobre a melhor conduta direcionada 

ao seu corpo. Vale salientar que a execução de intervenção 

desnecessária durante o trabalho de parto pode se configurar 

como violência obstétrica.  

No contexto legal, após a elaboração do Plano de Parto 

durante a gestação, se possível em um serviço de nível 

primário, a mulher deve apresentar o documento à equipe de 

saúde que estará com ela durante o trabalho de parto na 
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maternidade de referência, no sentido de viabilizar a 

comunicação entre os participantes deste processo (GOMES et 

al., 2017).   

Vale considerar que no momento do parto, a parturiente 
pode estar em um estado que não favoreça a decisão 
consciente, por isso a importância desta construção acontecer 
ainda durante a gravidez. Por isso, não é interessante que a 
mulher assine um documento imposto pela instituição de saúde, 
ao qual ela receberá assistência, principalmente se inciado o 
trabalho de parto, pois o risco de ela consentir interevenções 
sob pressão pode aumentar, conforme o discurso a seguir:  

 
Alguns hospitais hoje  para tentar fugir da questão da 
violência obstétrica apresentam para a parturiente um 
plano de parto, entre aspas, [fez aspas com as mãos de 
maneira simbólica] que é um documento em que a mulher 
diz o que aceita e não aceita, mas de adesão, já pronto. 
Este documento não tem validade porque não foi livre, 
esclarecido e informado, como já determina a própria lei 
[Renascimento do parto 2 - 14min44seg]. 

 

O trecho parece indicar que algumas instituições de 

saúde se aproveitam da vulnerabilidade emocional proveniente 

do trabalho de parto para impor um planejamento não 

personalizado e normatizado. Por isso, alguns procedimentos 

podem estar no rol de intervenções não condizentes com as 

boas práticas legais na assistência ao parto, principalmente em 

serviços com elevados índices de medicalização.  

Sobre isso, é sabido que as oscilações endócrinas 

aliadas à sensação de insegurança fragilizam a racionalidade 

feminina, o que pode prejudicar a tomada livre de decisão. 

Assim, acredita-se que aquela que não constrói o seu plano 
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individualizado pode entrar nas estatísticas de violência 

obstétrica, vivenciando sofrimentos ao longo da sua vida. 

Sobre as intervenções desnecessárias, elas produzem 

uma cascata de ações sequenciais que favorece uma cesariana 

sem indicação inicial, e por vezes, marcada por iatrogenias, 

conforme indicado na pesquisa nacional Nascer no Brasil de 

base populacional com 23.940 puérperas (LEAL et al., 2014). 

De acordo com o mesmo estudo, fatores discordantes 

das boas práticas de assistência ao parto englobam 

episiotomia, posição litotômica, infusão de ocitocina sem 

indicação, manobra de Kristeller e ruptura artificial da 

membrana amniótica no sentido de acelerar o parto. Essas 

ações perpetradas nos serviços de saúde podem ser 

componentes explícitos da violência obstétrica.  

Ainda sobre isso, uma investigação com 555 puérperas 

identificou que 69% das mulheres que descreveram a sua 

experiência de parto se enquadraram em pelo menos uma 

categoria de violência obstétrica, sendo a ‘imposição de 

intervenções não consentidas’ a categoria mais prevalente 

(LANSKY et al., 2019).   

Nesse contexto, o Plano de Parto pode servir para frear 

algumas condutas que infrinjam vontades e escolhas das 

mulheres, ao passo que possibilita ao profissional de saúde a 

não objetificação estrutural do corpo em processo de parto, 

favorecendo o apoio físico e emocional, influenciando 

positivamente na assistência (MOUTA et al., 2017) e reduzindo 

os índices de violência obstétrica. 
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A desinformação e a escassez da divulgação sobre o plano 

de parto enquanto documento legal  

 

O documento intitulado “Plano de Parto e Nascimento” 

surgiu na década de 80 por meio de uma norte-americana 

chamada Sheila Kitzinger. Após isso, houve a incorporação da 

ideia deste compilado de decisões para favorecer um parto 

menos intervencionista (HASENMILLER, 2001).  

Na década de 90, a  Organização Mundial da Saúde 

(OMS) lançou uma coletânea de recomendações intituladas 

“Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento”, de modo a 

impactar de maneira adequada, organizada e humanizada a 

assistência obstétrica em todos os países (OMS, 1996).   

Nesse contexto, o planejamento da gravidez, parto e 

puerpério consistia em um pilar importante dessas normativas. 

Embora disseminado como um marco mundial, os planos 

voltados ao cuidado materno-infantil parece não fazer parte do 

imaginário social enquanto recurso a ser utilizado, conforme 

descrito no trecho adiante: 

 

Eles não aceitam o plano de parto. Eles ignoram o plano 
de parto. A maioria dos profissionais não conhecem o que 
é um plano de parto. A maioria das mulheres não 
conhece. É um acordo entre o profissional da assistência 
e a gestante. É o uso racional da medicalização. Você 
quer passar por uma anestesia? Eu não quero. Registra. 
Seu companheiro, sua mãe, sua amiga, sua 
companheira, quem que você quer ao seu lado? Registra. 
Porque lá na hora, que é um momento em que a mulher 
não vai ter condições de negociar, ela esteja amparada 
por um documento onde houve negociação 
[Renascimento do parto 3 - 22min09seg]. 
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O discurso da produção audiovisual parece indicar uma 

rejeição profissional ao plano de parto, seja por desprezo à sua 

eficiência ou falta de conhecimento sobre a sua existência, o 

que acaba impactando negativamente o 

compartilhamento/divulgação deste contrato com as mulheres. 

Além disso, o trecho clarificou a sua indispensabilidade 

enquanto documento de cunho jurídico-legal e de registro de 

informações em saúde capazes de melhor direcionar a 

assistência personalizada e acordada com a parturiente.  

Do ponto de vista científico, estudo realizado em Murcia, 

Espanha, identificou que partos vias vaginais aumentaram de 

73,8% para 81,66% (p=0,018) no grupo de mulheres que 

apresentaram seu Plano de Parto e Nascimento (SUAREZ-

CORTEZ et al., 2015). Em outras palavras, neste grupo o índice 

de cirurgias sem indicação diminuiu, caminhando em paralelo 

às recomendações da OMS, de modo a favorecer o nascimento 

fisiológico em gestações saudáveis. 

Segundo resultados de pesquisas, o uso do plano de 

parto produz efeito na redução de cesarianas, melhora o teste 

de Apgar nas duas verificações (HIDALGO-LOPEZOSA et al., 

2017), minimiza o uso de ocitocina endovenosa, realização de 

amniotomia e analgesia epidural (AFSHAR et al., 2018), além 

de aumentar o índice de parto normal, aumento do contato pele 

a pele e clampeamento tardio do cordão (SUAREZ-CORTEZ et 

al., 2015).  

Em contrapartida, a idealização que promove 

expectativas quebradas sobre o parto pode causar insatisfação 

nas mulheres que romantizam o processo, fortalecendo a 
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importância dos trabalhadores de saúde como ponto de apoio 

à sua realização, bem como na adesão e no seu  cumprimento 

(MEDEIROS et al., 2019). 

Conforme Gomes e colaboradores (2017), para que a 

mulher construa o plano de parto de maneira autônoma, ela 

dever ser informada sobre a fisiologia da parturição, para que 

assim se apodere do conhecimento e realize decisões 

conscientes que englobam escolhas sobre intervenções, 

hidratação e dieta, posicionamentos ativos, uso de métodos não 

farmacológicos de alívio da dor, condutas frente às 

intercorrências e cuidados destinados ao bebê no pós-parto 

imediato e mediato.  

Assim, entende-se que o registro, o respeito e o amparo 

legal se configura fundamento da humanização da assistência. 

A informação sobre a sua elaboração, por parte dos 

profissionais de saúde, precisa ser um comportamento 

necessário e contínuo nos serviços de saúde, sobretudo na 

atenção primária, que se constitui a entrada da mulher no 

sistema de saúde. Além disso, os profissionais precisam romper 

a barreira do preconceito com este documento e possuir um 

olhar mais generoso às escolhas das mulheres enquanto corpo 

político.  

 

CONCLUSÕES  

 

Os dicursos analisados suscitaram reflexões voltadas à 

incorporação das doulas enquanto profissionais treinadas e 

habilitadas à influência positiva na construção do plano de 

parto, ainda durante a gestação e pré-natal.  
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Além disso, os trechos da produção audiovisual permitiu 

verificar, por meio das falas de profissionais militantes da 

humanização do parto e nascimento, que as instituições de 

saúde não devem fornecer o plano de parto de forma diretiva-

normativa, pois ele é um documento personalizado que deve 

ser elaborado de forma consciente e autônoma pela mulher, 

servindo de aparato legal em respeito aos direitos humanos, de 

modo que reduzam as chances de violência obstétrica.   

Por fim, o plano de parto precisa ser divulgado entre as 

mulheres, no sentido de favorecer o empoderamento feminino, 

por meio do conhecimento sobre as boas práticas de 

assistência ao parto e nascimento. Quanto aos profissionais de 

saúde, o plano de parto precisa ser compreendido, adotado e 

cumprido como instrumento que potencializa a autonomia da 

parturiente sobre o cuidado que ela julga ser indispensável à 

uma experiência positiva e qualificada.    
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RESUMO: O estudo objetivou descrever os avanços 

alcançados pelo Programa de Humanização do Pré-Natal e 

Nascimento ao longo dos seus 20 anos de implementação. 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, a partir da 

busca nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e Base de Dados em 

Enfermagem (BDENF), utilizando os descritores “Cuidados de 

Enfermagem”, “Cuidado Pré-natal”, “Humanização da 

Assistência” e “Saúde Materno-infantil”, com o operador 

booleano “AND”, sendo efetuada no mês de setembro de 2020, 

conforme critérios de inclusão e exclusão previamente 

estabelecidos. A amostra foi composta por nove artigos, e entre 

os avanços na humanização nos serviços de saúde 
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destacaram-se: realização de rodas de conversa, pré-natal 

coletivo, métodos de alivio da dor, estimulo a deambulação, 

verticalização do parto, presença de acompanhante, contato 

pele a pele por mais de uma hora e outras ações de 

empoderamento e autonomia que asseguram a humanização 

na assistência à mulher. Constatou-se que o Programa de 

Humanização do Pré-natal e Nascimento alcançou avanços 

significativos no desenvolvimento do cuidado materno-infantil 

humanizado, ao longo dos seus 20 anos de atuação. Contudo, 

observa-se a necessidade de mudanças que possam superar 

os desafios ainda existentes, amplificando a oferta de uma 

assistência efetivamente humanizada.  

Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Humanização da 

assistência. Saúde materno-infantil.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A humanização é o ato ou efeito de humanizar, promover 

mudanças de comportamento, atitudes e dar condições 

humanas a cada usuário. Nesse sentido, ofertar atendimento 

com autonomia e empoderamento, ampliação de diálogo entre 

profissionais da saúde e paciente são medidas que melhoram 

a qualidade dos serviços no desenvolvimento da assistência à 

saúde da mulher (FOSTER; OLIVEIRA; BRANDÃO, 2017).  

Nessa conjuntura foi instituído pelo Ministério da Saúde 

o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN), com o objetivo de assegurar a melhoria do acesso, da 

cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da 

assistência ao parto e pós-parto às gestantes e ao recém-
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nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania, que 

favorecerá na atuação dos profissionais da saúde (SILVA et al., 

2020). 

Para regulamentar o PHPN no âmbito da saúde pública, 

tem-se a Portaria 569 de 1º de junho de 2000, que estabelece 

os princípios e as diretrizes para a estruturação do Programa 

no Sistema Único de Saúde (SUS), obtendo-se entre eles, o 

direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade desde o 

período da gestação, parto até o puerpério; a assistência 

neonatal adequada; o direito de conhecimento e acesso a 

maternidade no momento do parto, entre outros (BRASIL, 

2000).  

Em 20 anos de atuação, a PHPN tem apresentado 

avanços importantes na assistência à saúde da mulher, que se 

intensificaram a partir da Política de Humanização do Parto e 

Nascimento (BRASIL, 2000). 

No tocante a assistência pré-natal, esta deve ser pautada 

nos moldes da humanização, envolvendo, atendimento 

acolhedor que integrem ações de promoção, prevenção e na 

assistência integral ao binômio mãe e bebê (SILVA et al., 2019).  

No cenário do parto, a humanização envolve, entre 

outros fatores, o respeito à autonomia e ao protagonismo 

feminino. Além disso, intervenções capazes de aliviar dores e 

desconfortos, direito de escolha, acesso à informação e na 

assistência baseada nas melhores evidências científicas 

(VALADÃO; PEGORARO, 2020).  

Diante dessa perspectiva, o objetivo do estudo foi 

descrever os avanços alcançados pelo Programa de 
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Humanização do Pré-Natal e Nascimento ao longo dos seus 20 

anos de implementação.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, forma de pesquisa 

que utiliza fonte de dados presentes na literatura. Estudos com 

essa metodologia possibilitam uma abordagem mais ampla, 

combina dados da literatura, incorpora conceitos, revisa teorias, 

analisa problemas metodológicos e afins, contribuindo para 

uma compreensão completa do fenômeno analisado. (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

Para realização da revisão foram efetuadas seis etapas: 

elaboração da questão norteadora; delimitação dos critérios de 

inclusão e exclusão, descritores e operador booleano a ser 

utilizado; coleta de dados; análise dos dados; elaboração das 

linhas de discussão e por fim a apresentação dos resultados 

alcançados.  

Obteve-se então como questão norteadora: Quais os 

avanços obtidos pelo Programa de Humanização do Pré-Natal 

e Nascimento ao longo dos seus 20 anos de implementação? 

Desse modo, foram empregados como descritores: 

“Cuidados de Enfermagem”, “Cuidado Pré-Natal”, 

“Humanização da Assistência” e “Saúde Materno-Infantil” 

utilizando o operador booleano “AND”. A busca foi realizada 

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

seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados em 

Enfermagem (BDENF). 
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A pesquisa ocorreu no mês de setembro de 2020, e 

como critérios de inclusão, foram adotados: artigos na íntegra 

disponíveis online gratuitamente, e publicados em português, 

nos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão, foram 

considerados: as teses, dissertações e monografias, bem como 

artigos não disponíveis na íntegra e/ou repetidos, e em outros 

idiomas.  

Posteriormente, realizou-se a leitura dos artigos na 

íntegra com intuito de descrever os resultados e discutir os 

avanços em relação a humanização no pré-natal e nascimento.  

Por se tratar de uma revisão integrativa de literatura, esta 

pesquisa não necessitou de aprovação prévia do Comitê de 

Ética em pesquisa, conforme a Resolução nº466/12, visto que 

todos os dados estarão disponíveis para o livre acesso da 

população, não exigindo sigilo ético (BRASIL, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, obteve-se onze artigos, mas após a 

aplicação dos critérios de elegibilidade, dois artigos foram 

excluídos por não abordarem pontos relacionados a questão 

norteadora. A seguir os artigos são descritos quanto aos 

autores, títulos, base de dados, periódicos que ocorreram as 

publicações e tipo de estudo, conforme ilustrado no quadro 1. 
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Quadro 1: Artigos selecionados para compor a amostra do 

estudo. João Pessoa-PB, 2020. 
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LLO, 
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al., 
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revisão 
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BDENF – 
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Online 
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a 
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de 
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m 

BDENF - 
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m 
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m 
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da 
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ao processo 

de trabalho 
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AL., 

2020 

Na 

parturição 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Dos nove artigos que compõem a amostra, 07 (95%) 

foram publicados na Base de Dados Especializados em 

Enfermagem e 02 (5%) na Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde.  

Quanto ao ano das publicações, predominou o ano de 

2017, com 07 (34%) publicações, seguido dos anos de 2020, 

2019 e 2016, todos com 02 (22%) artigos publicados. 

Ao analisar os periódicos, foi observado o predomínio de 

07 (95%) publicações na Revista de Enfermagem da UFPE 

online, 01(2,5%) na Revista Mineira de Enfermagem e 01(2,5%) 

na Revista Cuidado é Fundamental.  

Em relação ao método dos estudos avaliados, houve 

uma predominância de 06 (77%) artigos com estudos do tipo 

descritivo, com abordagem qualitativa, 02 (22%) artigos do tipo 

revisão integrativa de literatura e 01 (1%) artigo com tipo 

fenomenológico, com abordagem qualitativa. 

Ao conhecer as ações de humanização na assistência 

pré-natal, parto e nascimento, desenvolvidas ao longo dos 20 

anos de existência do PHPN foi possível descrever diversos 

avanços significativos, como os que são apresentados no 

quadro 2.  
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Quadro 2: Avanços obtidos pelo Programa de Humanização do 

Pré-Natal e Nascimento ao longo dos seus 20 anos de 

implementação. João Pessoa - PB, 2020.  

• Promoção de educação em saúde durante todo o ciclo 

gravídico-puerperal;  

• Oferta de cuidado humanizado; 

• Promoção de autonomia e empoderamento; 

• Desenvolvimento de ações estratégicas definidas conforme 

as necessidades apresentadas por cada gestante;  

• Promoção de melhoria do acesso, cobertura e qualidade do 

acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e pós parto; 

• Utilização do grupo de gestantes para promoção de uma 

atenção efetiva e criação de espaços de diálogo para promoção da 

saúde; Ampliação do cuidado integral à mulher e ao recém-

nascido; 

• Promoção de modelo assistencial centrado na mulher; 

• Adoção de práticas baseadas nas melhores evidências 

científicas; 

• Maior oferta de métodos não farmacológicos de alívio da 

dor; 

• Liberdade de posicionamento durante o trabalho de parto; 

• Preservação de integridade perineal; 

• Garantia de contato pele a pele entre mãe e RN; 

• Maior apoio ao aleitamento materno;  

• Presença de um acompanhante durante o trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato; 

• Realização de procedimentos com consentimento prévio da 

parturiente; 

• Superação do modelo tecnocrático e intervencionista pelo 

humanista; 

• Valorização do processo fisiológico e natural da parturição;   
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• Maior capacitação de profissionais obstetras para uma 

atenção humanizada e qualificada na gravidez, parto e puerpério;  

• Ampliação do cuidado multiprofissional e interdisciplinar. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

No tocante à humanização na assistência pré-natal 

pouco se produz. As publicações relacionadas a temática, com 

maior frequência abordam a realização de rodas de conversa, 

pré-natal coletivo e ações educativas que visam melhor 

assistência as mulheres e maior qualidade dos serviços. 

No contexto da Unidade Básica de Saúde, um dos 

principais avanços na humanização da assistência pré-natal 

está a roda de conversa, estratégia que possibilita o 

desenvolvimento de ações que promovem empoderamento e 

autonomia ao abordar assuntos relacionados ao cuidado ao 

longo do pré-natal, parto e puerpério (CAMILLO et al., 2016). 

Seguindo as diretrizes da Política Nacional de 

Humanização, pode-se citar como avanço a consolidação do 

acolhimento. Nesse espaço, o profissional atua na acolhida, 

escuta qualificada, diálogo efetivo com foco em sanar dúvidas, 

criação de vínculo e outras ações que proporcionam 

experiências positivas para a gestante (FOSTER; OLIVEIRA; 

BRANDÃO, 2017).  

Considerado um espaço de aprendizado, escuta e 

partilha, a partir do acolhimento o profissional de saúde busca 

garantir uma assistência humanizada, individualizada e ampla, 

atendendo as gestantes em sua complexidade, e possibilitando 

autonomia no cuidado pré-natal, inclusão da família e garantia 

de um atendimento especializado pautado na assistência 

humanizada (CAMILLO et al., 2016).   
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Uma outra importante melhoria identificada na 

assistência perinatal humanizada é a ampliação das ações 

educativas em saúde. Alves et al. (2017) evidenciaram a 

necessidade de ações com ênfase as vontades individuais, 

promovendo um diálogo capaz de esclarecer dúvidas, quebrar 

mitos e tabus e temáticas, sendo capazes de gerar 

protagonismo e autonomia na gestante. 

No contexto do parto, entre as conquistas alcançadas 

para a efetivação de uma assistência humanizada, podem ser 

citadas a garantia do direito à informação sobre procedimentos 

a serem realizados, presença de acompanhante de escolha da 

gestante durante o processo de parturição, reconhecimento das 

diferentes crenças, valores, culturas, necessidades e 

expectativas que a gestação carrega (BRAZ et al., 2019).  

Nessa perspectiva, encontra-se ainda como avanços a 

valorização e maior atuação das enfermeiras obstetras, 

ampliação das casas e centros de parto normal, utilização das 

mais recentes evidências cientificas, e métodos de alivio da dor, 

fatores esses que conseguiram agregar maior qualidade na 

assistência materno-infantil (OLIVEIRA et al., 2016). 

Além disso, a atuação da equipe de enfermagem na 

oferta de métodos farmacológicos e não farmacológicos de 

alivio da dor vem sendo ampliado. A partir dessas ações, torna-

se possível reduzir desconfortos e promover assistência 

respeitosa para mãe e bebê, proporcionando experiências 

positivas para as mulheres (MARINS et al., 2020). 

Inseridos nesse panorama, atribui-se ao campo de 

progressos na assistência obstétrica humanizada, além da 

ampliação de cuidado integral à mulher e recém-nascido, a 
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promoção de um modelo focado nas necessidades da mulher. 

Desse modo, nota-se um maior investimento em práticas 

baseadas em evidências científicas, alívio da dor, liberdade de 

posicionamento durante trabalho de parto, estímulo para 

verticalização do parto, cuidado com a manutenção da 

integridade perineal, contato pele a pele logo após o 

nascimento e inúmeras ações que asseguram uma assistência 

humanizada (PILER et al., 2019).  

Conforme Oliveira et al. (2016) também está incluído 

nesse contexto o reconhecimento do parto como processo 

fisiológico, natural e não patológico e reforçando práticas 

saudáveis como: conversas, deambulação, banho, 

alimentação, estímulo de presença do companheiro, atitudes 

que valorizam o empoderamento feminino e transformam o 

parto em um processo menos tecnicista e mais humano, 

fortalecido por uma assistência multiprofissional e 

interdisciplinar.  

Braz et al. (2019) ressaltam que uma maior atuação das 

equipes multiprofissionais e interdisciplinares, a interação e 

integração de saberes que perpassam a atuação dessas 

equipes também são importantes conquistas do Programa de 

Humanização no Pré-natal e Nascimento, uma vez que são 

capazes de promover mudanças como: horizontalização de 

cuidado, rompimento do modelo biomédico, do parto como 

patológico e outros aspectos presentes em algumas 

maternidades, contribuindo para a garantia de uma assistência 

de qualidade, que contribua para uma experiência satisfatória 

para mãe e recém-nascido. 
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Mesmo diante dos avanços descritos, ainda existem 

obstáculos a serem vencidos. Pode-se citar nesse sentido a 

existência de cenários que ainda revelam diversas situações de 

vulnerabilidade e pouca articulação na assistência perinatal. 

Além disso, em algumas realidades percebe-se também a 

fragmentação do cuidado, predomínio do modelo 

intervencionista com procedimentos desnecessários, uso 

indiscriminado das tecnologias e outras ações legitimadas pelo 

modelo biomédico, que ferem o princípio da humanização 

(ALVES et al., 2017). 

Ademais, na literatura identifica-se estudos que 

corroboram para esses achados. Sehnem et al. (2020) 

observaram falhas na atenção pré-natal, relacionadas à 

dificuldade no acesso ao atendimento, início das consultas após 

12 semanas de gestação, realização incompleta de 

procedimentos adequados, solicitações inadequadas de 

exames laboratoriais e de imagem, insuficiência de informações 

acerca do direito das gestantes e familiares, o que afeta a 

qualidade e a efetividade dos cuidados e pode gerar desfechos 

desfavoráveis. 

Oliveira, Elias e Oliveira (2020) identificaram que há 

diversos profissionais da saúde que ainda são influenciados por 

modelos assistenciais pautados em processos biológicos e 

intervencionistas, que vão contra a corrente de humanização no 

ciclo gravídico-puerperal, e constituem uma barreira para o 

desenvolvimento de melhorias na assistência ofertada. 

Aliado a isso, Velho et al. (2019) referem a necessidade 

de mudança nas estruturas dos serviços de saúde, 

principalmente os que atendem as gestantes de risco habitual, 
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que necessitam de acompanhamento, apoio, cuidado e não 

intervenção. Diante de tal cenário há necessidade também de 

ações educativas direcionadas para os profissionais que 

prestam assistência, promovendo redução de intervenções e 

melhorias nos desfechos maternos e neonatais.  

Aliado a isso, o Brasil necessita de maior inserção e 

atuação de obstetras e obstetrizes, na assistência prestada 

durante a gestação e parto, dentro e fora das instituições 

hospitalares (VELHO et al., 2019).  

Em outra visão, não menos importante, está a 

assistência humanizada a gestantes soropositivas. Quando 

analisada as produções referentes a essa temática, pouco se 

produz na literatura atual. Nesse contexto, a equipe de 

enfermagem deverá prestar uma assistência voltada a 

autonomia e oferta de ações educativas capazes de esclarecer 

dúvidas, mitos, quebrar tabus e preconceitos e utilizar planos 

terapêuticos com atenção multiprofissional. Essas e outras 

ações são capazes de promover empoderamento, assistência 

de qualidade e humanizada (RAHIM et al., 2017).  

Segundo Pereira et al. (2018) diante dessa realidade, 

subentende-se que a assistência obstétrica avançou diante do 

PHPN, e obteve relevantes progressos, contudo, ainda 

necessita de uma ampla mudança, a qual contemple aspectos 

acerca do acesso, acolhimento, qualidade e resolutividade. 

Afinal, a proposta de humanização vem reconhecer a 

autonomia, protagonismo e empoderamento de mulheres 

enquanto ser humano, e a necessidade de tratar esse momento 

com práticas que, de fato, tenham evidências e permitam 
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aumentar sua segurança e bem-estar, como também do recém-

nascido.  

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que ao longo dos anos que sucedem a 

criação do Programa de Humanização do Pré-natal e 

Nascimento, a assistência materno-infantil prestada nos 

serviços de saúde brasileiros alcançou diversos avanços 

significativos.  

No contexto da atenção primária à saúde, os avanços 

obtidos na humanização da assistência, consistem em: 

realização de rodas de conversa, pré-natal coletivo e ações de 

educação em saúde que trabalham autonomia e 

empoderamento. Incentivar essas ações mostrou-se eficaz na 

resolução da assistência fragmentada e mecanicista 

identificada nos estudos sobre humanização no pré-natal.  

Nesse panorama, as ações e serviços ofertados deverão 

sempre ser pautados em oferecer uma assistência integral, 

individualizada, com ênfase no diálogo, nas ações de 

promoção, prevenção e ações educativas, que nesse cenário 

são capazes de superar o modelo biomédico.  

Inseridas no contexto da assistência ao parto, as 

conquistas mais evidenciadas pelos estudos, se referem ao uso 

dos métodos não farmacológicos de alívio da dor, liberdade de 

posicionamento durante trabalho de parto, estimulo a 

verticalização do parto, contato pele a pele nas primeiras horas 

de vida, presença de acompanhante e outras intervenções 



PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO: 
AVANÇOS ALCANÇADOS AO LONGO DOS SEUS 20 ANOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

280 
 

baseadas em evidências científicas, promoção de autonomia e 

empoderamento. 

Nesse cenário, ainda foi possível perceber a ampliação 

do conhecimento dos profissionais em relação a assistência 

humanizada como um dos aspectos positivos identificados, 

uma vez que além do conhecimento técnico-científico, os 

profissionais mostram-se abertos a construção de novos 

conhecimentos. Partindo disso, emerge a necessidade de 

inclusão de discussões relacionadas a temática para a 

formação dos novos profissionais, voltados para o cuidado mais 

humanizado, que considere as particularidades de cada mulher 

e a naturalidade do processo de parturição. 

Consequentemente, além dos cuidados prestados por 

enfermeiros para a manutenção do cuidado humanizado, 

necessita-se de uma atenção multiprofissional e interdisciplinar. 

Esta abordagem mostra-se eficaz na continuidade do cuidado 

humanizado nos diversos serviços de saúde, pois possibilita a 

interação e integração de saberes, capazes de mudar 

comportamentos e atitudes com tendência a ofertar assistência 

qualificada.  

Diante dessa perspectiva, percebe-se que é preciso 

promover mudanças com foco em transpor os desafios ainda 

encontrados nesse cenário, entre eles: a necessidade de uma 

efetiva ampliação da assistência integral, multiprofissional e 

interdisciplinar, maior atuação de enfermeiros obstetras, maior 

incentivo e disseminação de modelos assistenciais focados na 

saúde baseada em evidências cientificas, aplicação de modelos 

menos intervencionistas, e maior incentivo às ações educativas 

relacionadas a humanização ainda na formação de novos 
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profissionais da saúde, amplificando a oferta de uma 

assistência efetivamente humanizada e qualificada. 

 Portanto, evidencia-se ainda a necessidade de novas 

produções cientificas que possam potencializar os avanços 

descritos no estudo, amplificando a oferta de uma assistência 

efetivamente humanizada, e superando os desafios ainda 

presentes no contexto do cuidado materno-infantil.  
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RESUMO: O Brinquedo Terapêutico é uma técnica aplicada 
pela equipe de enfermagem junto ás crianças atendidas em 
qualquer nível de atenção. Tem por finalidade promover a 
compreensão da criança sobre seu estado de saúde-doença, 
ao permitir que expressem suas emoções. Existem três tipos de 
Brinquedo Terapêutico usados com intuitos distintos e de 
acordo com a necessidade de cada criança. Neste sentido, o 
presente estudo tem como objetivo compreender o uso do 
Brinquedo Terapêutico como estratégia na diminuição da 
Ansiedade de crianças hospitalizadas. Trata-se de uma 
Revisão Integrativa, realizada nas Bases de Dados SciELO, 
LILACS e MEDLINE. Resgataram-se 57 artigos, dos quais 15 
compuseram a amostra final. O estudo norteou-se pela 
questão: quais as evidências científicas acerca da contribuição 
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do Brinquedo terapêutico na redução da ansiedade de crianças 
hospitalizadas? Evidenciaram-se duas áreas temáticas: 
Efetividade do Brinquedo Terapêutico Instrucional (BTI) na 
redução da Ansiedade e Brinquedo Terapêutico Dramático 
(BTD): contribuição na diminuição da Ansiedade. Os estudos 
mostram a eficácia da prática desta terapêutica na diminuição 
de sentimentos negativos gerados nas crianças, advindos do 
período de hospitalização. Portanto, cabe aos profissionais da 
enfermagem pediátrica estarem dispostos e atualizados para 
prosperar o seu uso e implementar essa estratégia em seus 
respectivos serviços de atuação. Dessa forma, incentiva-se a 
incorporação da técnica do brinquedo terapêutico na 
sistematização da assistência de enfermagem à criança 
hospitalizada. 
Palavras-chaves: Ansiedade. Ludoterapia. Criança 
Hospitalizada. Enfermagem Pediátrica. 
 

INTRODUÇÃO  

 

 A hospitalização infantil é caracterizada como um 

acontecimento estressante e traumático para a criança, tendo 

em vista o afastamento do seu meio social, permanência em 

ambiente diferente do habitual e mudanças das suas atividades 

rotineiras, o que causa modificações significativas em seu 

comportamento (SANTOS, 2016). 

 Para minimizar os traumas decorrentes da 

hospitalização é necessário realizar atividades comuns do seu 

cotidiano quando saudáveis, e estimular o brincar é uma delas. 

Brincar é um dos aspectos mais significantes na vida da criança, 



BRINQUEDO TERAPÊUTICO COMO ESTRATÉGIA NA DIMINUIÇÃO DA 
ANSIEDADE DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

287 
 

sendo essencial para o desenvolvimento infantil (WHALEY; 

WONG, 2018). 

 Estudo aponta que o ato de brincar possibilita o 

protagonismo da criança enquanto pessoa ativa no processo de 

hospitalização, possibilitando a sua inserção e colaboração na 

tomada de decisão sobre qualquer procedimento que necessite, 

essas estratégias lúdicas as acalmam, principalmente antes de 

procedimentos dolorosos (SANTOS et al., 2016; DEPIANTI; 

MELO; RIBEIRO, 2018).     

 Desse modo, os profissionais que prestam assistência às 

crianças no ambiente hospitalar, devem se preocupar não 

apenas com os procedimentos, curativos e tratamentos, mas 

também, devem voltar seus olhares para os fatores psíquicos e 

emocionais (MARQUES, 2015). Para minimizar esses fatores, 

a estratégia do Brinquedo Terapêutico (BT), deve ser adotada 

pelas equipes de enfermagem.  

 O Brinquedo Terapêutico é um brincar estruturado, 

técnica aplicada por profissional capacitado, cuja finalidade é 

promover o bem-estar físico e emocional da criança 

hospitalizada ao passo que permite a compreensão sobre o 

momento da internação e sua doença (SILVA et al., 2017). 

Classifica-se em três modalidades: instrucional, dramático e 

capacitador das funções fisiológicas.  

 O Brinquedo Terapêutico Instrucional (BTI) é utilizado 

para preparar a criança no processo de hospitalização que 

envolve os procedimentos terapêuticos; o Brinquedo 

Terapêutico Dramático (BTD) permitirá que a criança exteriorize 

seus sentimentos e reviva situações desagradáveis, na 
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tentativa de ressignifica-los, sendo o mais frequentemente 

aplicado nos ambientes hospitalares; o Brinquedo Terapêutico 

Capacitador das Funções Fisiológicas tem por finalidade 

capacitar a criança a fim de manter ou a melhorar suas 

condições físicas (VASSEY; MAHOM, 1990). 

 Com a pretensão de garantir uma assistência 

humanizada, a Resolução nº 0546/2017 do Conselho Federal 

de Enfermagem, dispõe que compete à Equipe de Enfermagem 

que atua na área pediátrica, a utilização da técnica do BT na 

assistência à criança hospitalizada e à família. Desse modo, 

tem a possibilidade de ser inserida no Processo de 

Enfermagem com fundamental registro das ações nos 

prontuários (COFEN, 2017). 

 Ao incorporar a técnica do BT na prestação do cuidado, 

o enfermeiro propõe estabelecer uma comunicação mais efetiva 

entre paciente, família e profissional. Esse instrumento é 

utilizado na assistência para melhora do ambiente hospitalar, 

pois permite esclarecer às crianças sobre os procedimentos aos 

quais serão submetidas e facilita a manifestação dos 

sentimentos vivenciados, tornando a experiência menos 

traumática (BARRETO et al., 2017). 

 Dessa forma, a equipe de Enfermagem pode contar com 

essa estratégia para facilitar seu processo de trabalho, pois a 

ajuda a sanar os sentimentos de angústia, medo e apreensão 

que as crianças hospitalizadas experienciam. Nesse contexto, 

o presente artigo tem como objetivo compreender o uso do 

brinquedo terapêutico como estratégia na diminuição da 

ansiedade de crianças hospitalizadas. 
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MATERIAIS E MÉTODO  

 

 Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI) da literatura, 

que consiste em um método que sintetiza informações 

relevantes de pesquisas disponíveis sobre determinada 

temática, e usa o produto desse trabalho para orientar a prática 

e para planejar novas pesquisas. Organiza-se em seis fases: 

elaboração da pergunta norteadora e do objetivo; busca 

sistemática, por amostragem ou baseada em critérios pré-

estabelecidos, com base no produto esperado; coleta de dados; 

análise crítica; discussão dos resultados e apresentação da 

revisão integrativa (SOUZA, 2010). 

 Partindo da definição, o presente estudo teve como 

questão norteadora: quais as evidências científicas acerca da 

contribuição do Brinquedo terapêutico na redução da ansiedade 

de crianças hospitalizadas?  

 Na sistematização da coleta de dados, foi aplicado o 

método  Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analysis (PRISMA) que consiste em um checklist com 

27 itens e um fluxograma com o objetivo de auxiliar os autores 

a melhorarem o relato de revisões sistemáticas e meta-

análises. O uso do PRISMA é recomendado para ensaios 

clínicos randomizados, porém, também pode ser usado como 

uma base para relatos de revisões sistemáticas e outros tipos 

de pesquisa (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). 

 A busca foi realizada entre agosto e outubro de 2020, nas 

Bases de Dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
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Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) via Portal Periódicos da Capes e na Biblioteca 

Eletrônica Scientific  Electronic  Library  Online  (SciELO). Os 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCs) selecionados foram: 

Ansiedade, Criança Hospitalizada, e a palavra chave: 

Brinquedo Terapêutico. Os Medical Subject Headings (MeSH) 

foram: Play therapy, Anxiety, Hospitalized Child. 

 Na realização da busca sistemática dos artigos foi 

realizado o arranjo dos DeCs, palavra-chave e MeSH utilizado 

os operadores booleanos AND e OR da seguinte forma: 

“Brinquedo Terapêutico” AND Ansiedade OR “Criança 

Hospitalizada” na língua portuguesa e “Play therapy” AND 

Anxiety OR “Hospitalized Child” na língua inglesa. Ambos 

seguiram a mesma estratégia de busca nas três bases de 

dados utilizadas. 

 Os critérios de inclusão foram artigos publicados no 

período de 2015 a 2020 pertinentes ao tema; artigos completos 

e disponíveis na íntegra; nos idiomas português, espanhol ou 

inglês. Excluíram-se os artigos encontrados em mais de uma 

base eletrônica, de revisão de literatura, bem como os que não 

abordavam como o uso do brinquedo terapêutico influenciava 

na diminuição da ansiedade em crianças hospitalizadas. 

 Os artigos selecionados foram interpretados pela Análise 

Temática Indutiva. Método de análise de dados utilizado para 

identificar, analisar, interpretar e relatar temas a partir de dados 

qualitativos. Aspectos como busca por padrões, recursividade, 

flexibilidade, homogeneidade interna nos temas, são 
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características fundamentais de análises temáticas (SOUZA, 

2019).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após a busca nas bases de dados, 57 artigos foram 

selecionados para leitura de títulos e resumos, destes, 15 foram 

eleitos para leitura na íntegra e compuseram a amostra final. O 

resultado da busca por base de dados foi: oito artigos 

publicados na SciELO, cinco na LILACS e dois na MEDLINE. O 

processo de coleta de dados seguiu o proposto pelo método 

PRISMA (Figura 1). 

 Considerando a proporção por ano de publicação dos 

artigos, cinco (33.3%) foram publicados em 2020, quatro 

(26.6%) em 2016, dois em 2015 (13.3%), dois (13.3%) em 2018, 

um (6.6%) em 2017 e um em (6.6%) 2019. O que caracteriza 

atualização da temática recorrentemente todos os anos do 

período proposto neste estudo.  

 Foi constatada uma hegemonia das publicações na 

língua inglesa, totalizando nove (60%) artigos, enquanto na 

língua portuguesa somaram-se seis (40%) publicações. 

 Os estudos selecionados trazem um somatório total de 

475 crianças de idades entre 3 e 12 anos, distribuídas pelos 

estados de São Paulo (113) Ceará (47), Minas Gerais (25), 

Paraíba (19), Rio de Janeiro (sete) e Santa Catarina (sete) no 

Brasil e em Hong Kong (257) na China, que foram submetidas 

às técnicas do Brinquedo Terapêutico.  
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Figura 1. Fluxograma das etapas de seleção dos artigos 
seguindo o método PRISMA. 
 

7.032 Artigos identificados 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Os serviços terciários de atenção à saúde foram os que 
mais utilizaram a técnica do BT, totalizando 12 hospitais. 
Porém, observou-se que serviços de ambulatório infantil, 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), serviço de referência e 
uma casa de apoio à criança com Câncer, também aplicam 
essa estratégia.  
 Considerando as modalidades de BT, de acordo com as 
necessidades das crianças, destacou-se 10 artigos que 
utilizaram a técnica do Brinquedo Terapêutico Instrucional, três 
artigos abordaram o BT Dramático e dois combinaram ambas 
as técnicas em suas pesquisas. 
 Com isso, após as etapas de análise, surgiram dois 
temas: Efetividade do Brinquedo Terapêutico Instrucional (BTI) 
na redução da Ansiedade (Quadro 1) e Brinquedo Terapêutico 
Dramático (BTD): contribuição na diminuição da Ansiedade 
(Quadro 2). Os temas foram agrupados de acordo com as 
modalidades de BT, caracterização e descrição dos artigos 
quanto à base de dados, títulos, autores, periódicos e as 
considerações sobre os resultados na redução da Ansiedade. 
 

Quadro 1- Efetividade do Brinquedo Terapêutico Instrucional 
(BTI) na redução da Ansiedade - Caracterização e descrição 
dos artigos quanto à base de dados, títulos, autores, 
periódicos e considerações sobre a redução da Ansiedade. 
João Pessoa, Brasil, 2020. 

Base 

de 

dados 

Título do 

Artigo 

Autores e 

Periódicos 

(volume e 

ano) 

Considerações 

 

SciEL

O 

Using the 

instructional 

ARANHA et 

al., 

O BTI colaborou 

na compreensão 
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therapeutic 

play during 

admission 

of children 

to hospital: 

the 

perception 

of the family 

Rev. Gaúcha 

Enferm., v. 41, 

2020. 

dos procedimentos 

terapêuticos, 

modificando o 

comportamento da 

criança. 

SciEL

O 

Percepção 

das 

crianças 

acerca da 

punção 

venosa por 

meio do 

brinquedo 

terapêutico 

BARROSO et 

al., Acta paul. 

Enferm., v. 33, 

2020. 

O BTI facilitou a 

compreensão 

acerca da punção 

venosa, 

contribuindo para 

minimizar o 

estresse 

ocasionado por 

esse 

procedimento. 

SciEL

O 

Brinquedo 

terapêutico 

no 

procediment

o de punção 

SANTIAGO 

LEMOS et al., 

Rev. Bras. 

Enferm.,  v. 

73, 2016. 

O uso do BTI, 

contribuiu para 

otimização de 

comportamentos, 

evidenciando 
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venosa: 

estratégia 

para reduzir 

alterações 

comportame

ntais 

maior aceitação e 

adaptação de 

crianças 

hospitalizadas 

submetidas ao 

preparo ou 

realização da 

punção venosa 

periférica. 

LILAC

S 

Brinquedo 

Terapêutico 

no ensino 

da 

insulinotera

pia a 

crianças 

com 

diabetes: 

estudo de 

caso 

qualitativo 

 

LA BANCA et 

al., Rev. 

Eletrônica  

Enferm., v. 21, 

2019. 

 

O BTI foi o 

principal 

instrumento 

utilizado pelo 

Programa 

Educativo Lúdico 

em Diabetes 

(PROLUDI) que 

acarretou redução 

da ansiedade e 

aumentou a 

colaboração das 

crianças na 
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realização dos 

procedimentos. 

LILAC

S 

Brinquedo 

terapêutico 

na 

administraç

ão de 

medicação 

endovenosa 

em 

crianças: 

estudo 

exploratório 

 

DANTAS et 

al., Online 

Braz. J. of 

Nursing, v. 15, 

2016. 

 

A utilização do BTI 

proporcionou 

maior aceitação e 

diminuição de 

gestos ansiosos 

pelas crianças no 

procedimento de 

medicação 

endovenosa. 

SciEL

O 

Therapeutic 

play: 

preparing 

the child for 

the vaccine 

PONTES et 

al., Texto 

contexto - 

enferm., v. 24, 

2015. 

 

A utilização do BTI 

em grupo 

experimental 

evidenciou maior 

aceitação física e 

emocional durante 

o procedimento de 

vacina. 
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LILAC

S 

O uso do 

brinquedo 

terapêutico 

na 

administraç

ão por 

inalação em 

pré-

escolares 

SILVA et al., 

UERJ Nurs. J. 

v. 28, 2020. 

 

O uso do BT 

durante a 

administração por 

inalação mostrou-

se eficaz para 

reduzir 

comportamentos 

negativos 

advindos do 

procedimento 

terapêutico. 

LILAC

S 

Brinquedo 

terapêutico 

instrucional: 

preparando 

a criança 

para a 

quimioterapi

a 

endovenosa 

SANTOS et 

al., Rev. Bras. 

Enferm. v. 73, 

2020. 

 

Afirma que o BTI 

trata-se de um 

recurso capaz de 

minimizar o 

sofrimento 

causado pela 

hospitalização e 

pelo tratamento 

quimioterápico em 

si, proporcionando 

maior 

compreensão 
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sobre o 

tratamento. 

LILAC

S 

Instructional 

therapeutic 

toy in the 

culture care 

of the child 

with 

diabetes 

type 1. 

PENNAFORT 

et al., Rev. 

Bras. 

Enferm.,  v. 

71, 2018. 

 

A utilização do BTI 

buscou minimizar 

situações de 

sofrimento e dor 

vivenciados pelas 

crianças com 

Diabetes tipo1. 

Medlin

e 

Effects of 

therapeutic 

play on 

children 

undergoing 

cast-

removal 

procedure 

WONG et al., 

BMJ open v. 8, 

2018. 

 

O BTI 

efetivamente reduz 

ansiedade de 

crianças 

submetidas ao 

procedimento de 

remoção de gesso. 

Medlin

e 

Play 

intervention

s to reduce 

anxiety and 

negative 

LI et al., BMC 

pediatrics, v. 

16, 2016. 

 

Intervenções 

lúdicas 

terapêuticas 

demonstraram 

diminuição da 
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emotions in 

hospitalized 

children 

ansiedade e 

emoções 

negativas em 

crianças 

hospitalizadas. 

SciEL

O 

Contribuiçã

o do 

brinquedo 

terapêutico 

estruturado 

em um 

modelo de 

cuidado de 

enfermage

m para 

crianças 

hospitalizad

as 

CALEFFI et 

al., Rev. 

Gaúcha 

Enferm.,  v. 

37, 2016. 

Verificou-se que 

com o BTI, a visão 

da criança em 

relação ao 

ambiente 

hospitalar e aos 

profissionais 

tornam-se menos 

negativa, 

diminuindo os 

prejuízos de uma 

hospitalização mal 

vivenciada. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 2 - Brinquedo Terapêutico Dramático (BTD): 
contribuição na diminuição da Ansiedade: Caracterização e 
descrição dos artigos quanto à base de dados, títulos, autores, 
periódicos e considerações sobre a diminuição da Ansiedade. 
João Pessoa, Brasil, 2020. 

Base 

de 

dados 

Título do 

artigo 

Autores e 

Periódicos 

(volume e 

ano) 

Considerações 

SciEL

O 

Understandin

g the 

dramatic 

therapeutic 

play session: 

a contribution 

to pediatric 

nursing 

SANTOS et 

al., Rev. Bras. 

Enferm.,  v. 

73,  2020. 

O BT contribui 

para que a 

criança 

compreenda o 

significado da 

doença e da 

hospitalização, 

diminuindo o seu 

estresse e o de 

sua família. 

SciEL

O 

Influence of 

Therapeutic 

Play on the 

anxiety of 

hospitalized 

school-age 

SILVA et al., 

Rev. Bras. 

Enferm., v. 

70, . 2017 

 

Não apresentou 

resultados 

significativos pois 

após as sessões 

do BTD as 

crianças não 
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children: 

Clinical trial 

mudaram seu 

estado de 

ansiedade. 

Medlin

e 

Play 

interventions 

to reduce 

anxiety and 

negative 

emotions in 

hospitalized 

children 

LI et al., BMC 

pediatrics ,v. 

16, 2016, 

 

Intervenções 

lúdicas 

terapêuticas 

demonstraram 

diminuição da 

ansiedade e 

emoções 

negativas em 

crianças 

hospitalizadas 

SciEL

O 

Revealing the 

world of 

oncological 

treatment 

through 

dramatic 

therapeutic 

play 

FONSECA et 

al., Texto 

contexto - 

enferm.,  v. 

24, 2015. 

A utilização da 

técnica do BTD 

com crianças em 

tratamento 

oncológico 

colaborou para 

maior 

compreensão do 

seu estado de 

saúde e alívio do 
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mal-estar, dor e 

ansiedade 

ocasionados. 

SciEL

O 

Contribuição 

do brinquedo 

terapêutico 

estruturado 

em um 

modelo de 

cuidado de 

enfermagem 

para crianças 

hospitalizada

s 

CALEFFI et 

al., Rev. 

Gaúcha 

Enferm.,  v. 

37, 2016. 

Verificou-se que 

ao brincar a visão 

do ambiente 

hospitalar e dos 

profissionais 

torna-se menos 

negativa, 

diminuindo os 

prejuízos de uma 

hospitalização 

mal vivenciada. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Diversos fatores contribuem para que a criança 

hospitalizada venha apresentar Ansiedade. Atribuem-se a esse 

sentimento, o distanciamento de pessoas da família, algumas 

limitações impostas pela doença, atividades recreativas no 

ambiente hospitalar e permanência, muitas vezes, por longos 

períodos nesse ambiente desconhecido.  

 A hospitalização também pode desencadear na criança 

sentimentos de medo, tristeza e angústia relacionados aos 

procedimentos terapêuticos invasivos e dolorosos. Isso pode 

contribuir para aumentar a dependência dos pais, e 
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consequentemente, levar à depressão (GOMES; 

FERNANDES; NÓBREGA, 2016). 

 Corrobora nesse aspecto, estudo que aponta os 

procedimentos invasivos como os mais frequentes causadores 

de estresse na criança. Como forma de amenizá-lo, utilizam o 

brinquedo, o toque e a conversa para tirar o foco do sofrimento 

(PAULA, 2019). 

 Outro estudo que abordou crianças com doenças 

crônicas, evidenciou déficit na participação de atividades 

lúdicas, ressaltando a necessidade de implementação de 

intervenções terapêuticas para tornar o ambiente hospitalar 

humanizado (GRIGOLATTO et al., 2016). 

 Neste sentido, o BT tem fundamental importância no 

processo de hospitalização infantil, pois facilita a adaptação da 

criança ao ambiente e aos procedimentos de rotina. Assim, o 

uso dessa estratégia terapêutica minimiza os sentimentos da 

criança advindos de procedimentos dolorosos (PAULA, 2019). 

 Os estudos selecionados que compõem essa pesquisa 

mostram que o BT é uma estratégia essencial para amenizar a 

ansiedade das crianças hospitalizadas. De tal forma, colabora 

para a minimização das situações de dor, sofrimento e assim 

diminuição dos níveis de estresse e ansiedade neste meio. 

 De tal modo, o enfermeiro que atua no ambulatório ou na 

unidade de internação infantil deve incluir em seu processo de 

trabalho, o Brinquedo Terapêutico, levando em consideração 

que o ato de brincar, pode ser uma estratégia para ensinar e 

orientar a criança ao autocuidado. Assim, o profissional, através 

do lazer e diversão, será capaz de promover o cuidado baseado 

nas necessidades, dúvidas e realidade da criança (PENAFORT 

et al., 2018). 
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 Portanto, a criança poderá enfrentar a doença e seu 

tratamento de uma forma menos traumática, contribuindo para 

sua recuperação (BARROSO et al., 2020). 

 A opção por selecionar os artigos que contemplavam as 

modalidades de BT instrucional e dramático, deveu-se ao fato 

de ambos auxiliarem na redução da ansiedade das crianças 

hospitalizadas. Apesar de apresentarem finalidades distintas, 

mostraram-se eficazes quando indicados e aplicados 

adequadamente às necessidades de cada criança internada. 

 Pesquisa revelou que com a realização do BTI na 

admissão hospitalar, os familiares puderam perceber 

modificações nos comportamentos da criança, melhora no 

relacionamento com a equipe de enfermagem e, diminuição da 

ansiedade e do choro. Isso quando comparado aos 

procedimentos realizados antes das sessões do BT (ARANHA 

et al., 2020). 

 Destaca-se a importância do BTI, como ferramenta para 

trabalhar a educação em saúde. De tal forma, promovendo 

diálogos sobre a doença, seu tratamento e possíveis 

procedimentos que precisarão ser realizados, explicando-os e 

mostrando seus benefícios. Tem também por finalidade 

promover e estimular o autocuidado (LIMA et al., 2019). 

 Já o BTD tem por objetivo intervir no aspecto emocional 

da criança hospitalizada, de forma que ela possa exteriorizar 

seus sentimentos de ansiedade e ressignificá-los. Assim 

corroborando, estudo ressalta que o BTD realizado com 

crianças com Câncer, ao dramatizarem e refletirem sobre suas 

experiências durante a hospitalização proporcionou momentos 

de catarse, aliviando suas tensões e medos, 
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consequentemente reduzindo suas ansiedades (FONSECA, 

2015). 

 Contrariamente a esta experiência exitosa, estudo que 

comparou dois grupos de crianças, em que um recebeu a 

intervenção com BTD e o outro não, os resultados não foram 

satisfatórios. Isso poderia estar relacionado ao fato de as 

crianças não apresentarem grau de ansiedade elevado, ter 

acesso a dispositivos eletrônicos e ter um familiar 

acompanhante, que pudessem tranquiliza-los durante a 

situação (SILVA et al., 2017). Mesmo assim, recomenda-se o 

uso dessa técnica, pois as evidências científicas mostram muito 

mais benefícios. 

 Os enfermeiros que praticam a técnica do BT e o 

reconhecem como uma forma de comunicar-se ludicamente, 

conseguem uma maior aproximação, estabelecem vínculos 

com a criança-família-equipe. Com isso, ganham a confiança 

das crianças, que expõem seus sentimentos vivenciados e 

ressignificam suas experiências no contexto hospitalar. Assim, 

são capazes de reconhecer a realidade ao seu redor e aprender 

sobre os procedimentos necessários ao seu cuidado, tornando-

se menos ansiosas. (OLIVEIRA et al., 2015). 

 Ademais, os artigos elencados, destacam a importância 

de as equipes de enfermagem que trabalham com crianças, 

inserirem o BT no Processo de Enfermagem, traçando como 

diagnósticos: ansiedade, medo, comunicação prejudicada e 

falta de conhecimento sobre a doença. A técnica do BTD deve 

compor as intervenções de enfermagem e garantir bons 

resultados para que a criança se recupere o mais precocemente 

possível. 
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 Não obstante, apesar do uso da técnica do BT estar 

regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem desde 

2004, ainda, percebem-se lacunas relacionadas ao aspecto 

emocional da assistência prestada à criança hospitalizada e sua 

família, que, ainda encontra resistência para sua 

implementação (ARANHA et al., 2020). 

 Alguns estudos descrevem que o BT não é utilizado 

devido à grande atribuição e sobrecarga da enfermagem, pela 

falta de recursos para sua implementação e pelo tempo gasto 

para realiza-la. Mesmo com todo respaldo legal, não se observa 

na prática sua aplicação, o brincar não é levado em 

consideração na assistência à criança, além da falta de 

conhecimento e a insegurança para utilizá-lo (SANTOS et al., 

2020). 

 Estudantes brasileiros de enfermagem afirmaram que a 

prática do BT deve ser incentivada já na graduação e esta deve 

proporcionar espaços para sua vivência a fim de diminuir a 

insegurança na aplicação da técnica, uma vez que a criança se 

apresenta menos resistente aos procedimentos, pois passam a 

se sentir mais seguras após entenderem tudo o que será 

realizado (BARROSO et al., 2019). 

          Por fim, tendo por base a Resolução nº 546/2017 do 

COFEN, é possível por meio de técnicas de gestão aplicar o BT, 

distribuindo as sessões entre os profissionais, elencando as 

crianças que têm uma necessidade maior para que assim sejam 

garantidas as sessões prioritárias, mesmo em um plantão com 

muitas intercorrências. 
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CONCLUSÕES 

 

 O Brinquedo Terapêutico constitui uma importante 

ferramenta e estratégia para avaliação e diminuição da 

Ansiedade em crianças hospitalizadas, por meio dessa técnica 

é possível minimizar traumas, aprimorar a interação e formação 

de vínculo do profissional de enfermagem com a criança e 

também com seus familiares. Além de promover a este público 

conhecimento acerca do seu processo de saúde-doença e 

assim, estabelecer uma assistência humanizada.  

 Desse modo, as sessões do BT podem empoderar a 

criança por meio do acesso à informação com relação ao que 

ocorre no cuidado prestado e torna possível a reflexão dos seus 

sentimentos, o que auxilia na redução e até extinção daqueles 

considerados negativos. Isso melhora a experiência de 

internação da criança, podendo influenciar positivamente em 

hospitalizações futuras. 

 Apesar da compreensão sobre os seus benefícios, bem 

como das evidencias científicas que permeiam o seu uso, a 

aplicação do BT ainda é limitada nos serviços de atenção à 

criança. Faz-se necessário que os profissionais de enfermagem 

reconheçam a sua importância e implementem em seus 

serviços, sejam eles de baixa, média ou alta complexidade a 

utilização dessa técnica, e, que procurem dar continuidade na 

capacitação de outros profissionais da equipe.  

 Fica o alerta para a necessidade de qualificação dos 

estudantes de enfermagem na graduação e na capacitação de 

enfermeiros pediatras a fim de qualifica-los para a aplicação da 

técnica do BT e modificar o cenário no processo de 

hospitalização infantil. 
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  Neste sentido, o brinquedo terapêutico vem ganhando 

espaços, sendo imprescindível a necessidade de valorizar a 

eficácia de seu uso na diminuição da ansiedade e outros 

traumas provenientes da hospitalização infantil. Vale ressaltar 

que, os cuidados de enfermagem no ambiente hospitalar, 

quando associados à técnica do BT, promovem uma atenção 

holística e humanizada para a criança e seu cuidador. 
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RESUMO: Trata-se de um relato de experiência vivenciado 
pelas alunas do Projeto de Extensão Brinquedo Terapêutico na 
Atenção à Saúde da Criança desenvolvida na unidade de 
internação pediátrica de um Hospital Universitário do Nordeste. 
Tem como objetivo relatar a experiência extensionista na 
contação de histórias e no Brinquedo Terapêutico em tempo de 
pandemia. Foram criadas histórias e elaborado vídeos para 
atender as necessidades das crianças hospitalizadas nesse 
período. A primeira história criada foi uma adaptação de um 
clássico infantil, “A Chapeuzinho ficou dodói”, em que foi 
possível abordar aspectos da hospitalização. Essa produção foi 
publicada na rede social do projeto a fim de que as famílias das 
crianças internadas, a comunidade acadêmica e quem mais se 
interessassem pudesse ter acesso. Observou-se que a 
divulgação do vídeo alcançou um número significativo de 
seguidores, dentre eles, estudantes, amigos de estudantes e 
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profissionais da instituição em tela, que facilitaram o acesso das 
famílias/crianças hospitalizadas. Para a criança no hospital, a 
contação de história através do vídeo pode proporcioná-la, 
momentos de distração, recreação, desvio do foco da doença, 
já que as extensionistas não puderam estar presentes 
fisicamente em virtude da pandemia. A adaptação das 
atividades do Brinquedo Terapêutico pelas redes sociais foi um 
processo desafiador, mas, ao mesmo tempo, de grande valia 
para a equipe de extensão, pois proporcionou uma forma de 
aprendizagem ímpar. 
Palavras-chave: Jogos e brincadeiras. Criança hospitalizada. 

Tecnologia em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O hospital para a criança apresenta-se como um 

ambiente hostil e incomum à sua rotina. Durante a 

hospitalização, a criança é submetida a procedimentos e 

tratamentos terapêuticos, que podem provocar dor, sofrimentos 

físico e psicológico (SILVA et al., 2017). 

Assim, para garantir uma melhor adaptação da criança e 

do familiar no ambiente hospitalar e um espaço que promova o 

mínimo de bem-estar à criança no processo de internação é 

necessário inserir o ludico como ferramenta de cuidado da 

enfermagem. Usá-lo facilita a vivência do processo de 

enfrentamento da doença, promove a aproximação da criança 

com o profissional passando a vê-lo como alguém que cuida 

brincando, além de gerar sentimentos de inclusão e aceitação 

nos familiares, fortalecendo-os nas dificuldades encontradas na 

hospitalização (MARQUES et al., 2016).  

Dessa forma, os enfermeiros dispõem do Brinquedo 

Terapêutico (BT), que é um método utilizado para explicar às 
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crianças os procedimentos a que serão submetidas. Ainda é 

utilizado para que as crianças externem seus sentimentos 

acerca das experiências no ambiente hospitalar (BARRETO et 

al., 2017).  

A técnica Brinquedo Terapêutico (BT) foi desenvolvida 

por enfermeiros, sendo classificada em três modalidades: 

dramático, instrucional e capacitador de funções fisiológicas. O 

BT dramático (BTD), a criança expressa suas experiências 

novas e difíceis por meio do brinquedo, tornando-a 

emocionalmente segura. O BT instrucional (BTI) os 

procedimentos e/ou outros eventos desconhecidos da criança 

são explicados pelos profissionais através da brincadeira 

estruturada.  Já o BT capacitador de funções fisiológicas 

(BTCFF) explica-se à criança, uma nova função a ser 

desenvolvida em seu organismo (VESSEY; MAHON, 1990). 

Estudos mostram os diversos benefícios do BT quando 

aplicado em crianças com necessidade especial de saúde e 

naquelas que vivenciam o processo de hospitalização 

(SANTOS et al., 2020; PENNAFORT et al., 2018). O BTD, por 

exemplo, possibilita à criança expressar seus desejos ou, 

brincando, imitar as situações que as deixam com medo, aflitas, 

angustiadas, isso promove com o seu imaginário a reflexão 

sobre sua situação real de saúde e os momentos da internação, 

com o intuito que ela entenda e ressignifique seu processo de 

adoecimento (SANTOS et al., 2020).   

Estudo constatou que a técnica do BT foi eficaz para 

minimizar o estresse e a dificuldade para realização de 

medicação endovenosa em crianças de 7 e 8 anos de idade, 

bem como trouxe alívio aos acompanhantes, pois as 
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perceberam mais compreensivas quanto a importância e 

finalidade do procedimento (DANTAS et al., 2015). 

No início de 2020, o mundo inteiro viu-se assolado pela 

pandemia da COVID19, causada pelo coronavírus. Doença que 

atingiu grande parte da população mundial. Com isso, foram 

necessárias medidas de restrição e prevenção urgentes por 

parte da população e do governo, atentando para possíveis 

alterações emocionais ocasionadas pelo isolamento social e, 

nos hospitais, pela restrição das visitas (BELASCO; FONSECA, 

2020). 

Esse momento foi oportuno para implementar o BT no 

cuidado as crianças que estavam no hospital sem poder 

receber visitas e/ou alunos extensionistas que desenvolvem 

atividades lúdicas de diferentes projetos da universidade. 

Assim, estratégias de cuidados específicas para as crianças 

nesse período da pandemia é necessário, tendo em vista que 

compreendem, vivenciam e expressam seus sentimentos de 

forma particular, muitas vezes gerando um intenso impacto 

emocional (BRASIL, 2020). 

Cartilha do Ministério da Saúde (2020) que aborda sobre 

o manejo das crianças hospitalizadas em tempos de pandemia 

traz que esse impacto emocional “quando não é 

adequadamente manejado pelos adultos do seu entorno, pode 

ser tão grave que as crianças se recusem a falar sobre o que 

viveram” (BRASIL, 2020, p.02). 

Portanto, o uso do BT viabiliza esse manejo adequado 

das crianças hospitalizadas por favorecer o desenvolvimento de 

sentimentos de segurança frente as situações vividas na 

hospitalização bem como aos procedimentos invasivos. E 

possibilita a criação de vínculos e confiança entre o profissional, 
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a criança e os familiares a medida que envolve a família na 

aplicação da técnica e ela percebe os benefícios dessa 

terapêutica (ARANHA et al., 2020).    

Entretanto, fez-se necessária a adaptação de um método 

que outrora era aplicado apenas presencialmente para uma 

forma virtual. As novas tecnologias e as redes sociais permitem 

o estabelecimento de comunicações interativas, dinâmicas, 

rápidas, sem limite de pessoas e sem fronteiras, isso atinge as 

funções subjetivas daqueles que as usam podendo interferir 

tanto positivamente como negativamente (LIMA et al., 2016). 

Dessa forma, realizou-se a contação de histórias 

virtualmente, recurso positivo que tem sido utilizado e tornou-se 

um importante aliado para o Brinquedo Terapêutico neste 

período de readaptações. O uso de histórias como mediadora 

do cuidado pode ter a finalidade recreativa, estimulando sua 

imaginação, ou ajudar a reduzir o impacto e as consequências 

do tratamento quando utilizada de forma terapêutica e 

estruturada (BRONDANI, 2018). 

No entanto, fez-se imprescindível adaptar o Brinquedo 

Terapêutico à situação vivenciada, sendo também notória a 

necessidade de estudos que demonstrem quais estratégias 

foram utilizadas e como foram elaboradas para haver assim 

uma contribuição no processo de trabalho dos enfermeiros e 

estudantes de Enfermagem.  

Este relato apresenta os meios utilizados para adaptar as 

atividades relacionadas ao Brinquedo Terapêutico, que mesmo 

diante à crise de saúde mundial, continue funcionando e 

colaborando com as crianças em todos os aspectos que 

envolvem o processo de hospitalização. 
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Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo relatar 

a experiência extensionista na contação de histórias e no 

Brinquedo Terapêutico em tempo de pandemia. 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

Estudo descritivo na modalidade relato de experiência, 

acerca da vivência de discentes do Projeto de Extensão 

intitulado Brinquedo Terapêutico na Atenção à Saúde da 

Criança. As atividades extensionistas foram planejadas e 

renovadas em virtude do enfrentamento da pandemia de Sars-

CoV-2. Assim, foi necessário adaptar o projeto e criar histórias 

infantis na modalidade virtual. 

Tal projeto é desenvolvido com crianças e adolescentes 

hospitalizados na unidade pediátrica de um Hospital 

Universitário da capital de um estado do Nordeste com idades 

entre 3 e 14 anos, mediante suas demandas de cuidado 

individual buscando o envolvimento do familiar nesse processo. 

Rotineiramente, a técnica do BT é realizada no leito ou na 

Brinquedoteca da instituição utilizando brinquedos, papéis, 

lápis para colorir e demais ferramentas que auxiliem o processo 

terapêutico. 

Para garantia da continuidade das atividades do projeto 

por via remota e atender as demandas das crianças 

hospitalizadas no período de março a novembro de 2020. As 

extensionistas criaram uma história adaptada ao conto de fadas 

“Chapeuzinho Vermelho”, assim: “A Chapeuzinho ficou dodói”, 

em que foi possível abordar aspectos da hospitalização. 

As extensionistas foram treinadas e capacitadas por uma 

expertise da área, onde aprenderam meios de como apresentar 
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as histórias e alguns dos materiais que podem ser usados na 

contação de histórias, por meio da plataforma Google Meet. 

Ainda participavam de reuniões com as professoras 

responsáveis que guiavam as publicações e orientações dos 

materiais produzidos.  

Vale salientar que as integrantes receberam previamente 

capacitação em Brinquedo Terapêutico, para que todas as 

atividades desenvolvidas virtualmente pudessem trazer 

proximidade à técnica, envolvendo sempre o projeto e seus 

objetivos. 

Na criação da história foi utilizada a técnica do Draw my 

life (Desenhe minha vida, em Inglês), essa técnica propõe a 

narração de uma história ou qualquer fato relevante como o uso 

de desenhos, os utilizamos na forma impressa e pintada à mão. 

Neste sentido, para a criação do vídeo foram utilizados 

desenhos, lápis para colorir e figuras compondo os 

personagens, além de animações, canções e aplicativos como 

Inshot, Photogrid, HandBrake e Canva para a edição do vídeo 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Abertura da História. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Em resumo, a história adaptada retrata que Chapeuzinho 

Vermelho está passando por um processo de adoecimento e 

para confortá-la sua vovó resolve visitá-la e levar alguns 

docinhos. No caminho a vovó encontra o lobo que tenta 

enganar a vovó passando-se por Chapeuzinho, mas seus 

planos não se concretizam com a chegada da 

Caçadora/Enfermeira. Após isso a profissional cuida de 

Chapeuzinho, prestando toda assistência necessária e a 

orientando quanto ao seu processo de adoecimento (Figuras 1 

e 2). 

Assim, buscou-se mostrar à criança aspectos da 

hospitalização e das ações realizadas durante o cuidado pelos 

profissionais de saúde durante o processo de adoecimento. E 

assim efetivar a técnica de modo virtual e a integralidade do 

cuidado, tendo em vista, a inviabilidade da aplicação presencial.   

 

Figura 2. Cena em que a Caçadora/Enfermeira encontra 

Chapeuzinho, a vovó e o Lobo. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 3. Chapeuzinho sendo cuidada pela Enfermeira. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O processo de divulgação ocorreu nas plataformas 

digitais Instagram, do projeto de extensão, e WhatsApp, das 

extensionistas, além de ser compartilhado com as profissionais 

do setor para mostrar às crianças e seus familiares. Tendo 

chegado o vídeo da contação de história a mais de 600 

visualizações.  

O uso das redes sociais foi à estratégia encontrada pelas 

integrantes do projeto e criadoras da história para alcançar as 

crianças que estivessem no seu leito apenas com o uso do 

celular de algum familiar, acompanhante, profissional ou do 

próprio computador disponibilizado nas brinquedotecas dos 

hospitais.  

É importante dizer que o vídeo foi oferecido, também, em 

forma de download, para que as pessoas pudessem tê-lo no 

celular independente da conexão com internet, podendo ser 
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transmitido via Bluetooth ou conexão USB. Tal estratégia visava 

incluir o máximo de crianças possíveis, principalmente àquelas 

que não têm acesso à internet.  

Diante das grandes dificuldades decorrentes da 

pandemia de Sars-CoV-2, objetivamos melhorar a realidade na 

qual as crianças no ambiente hospitalar vivem por meio de 

historinhas com vídeos, textos explicativos, IgTvs e Reels, 

(ferramentas do Instagram) tendo em vista que as atividades 

presenciais foram suspensas. Outra forma que encontramos 

para que isso alcançasse o público alvo foi a partir do contato 

com enfermeiras e professoras que atuam no Hospital Escola 

onde o projeto é desenvolvido. 

O processo de criação do vídeo foi desafiador para as 

extensionistas, pois a continuidade das atividades do projeto, 

tendo em vista sua importância para a criança hospitalizada, fez 

com que buscássemos novas experiências de ações 

tecnológicas mesmo sem base ou estrutura adequada. Diante 

disso, a experiência na criação dessa história infantil 

proporcionou a superação de limites no processo de cuidado à 

criança hospitalizada, bem como o uso de tecnologias para 

construí-lo.  

O esforço coletivo fez com que o alcance da maioria da 

população fosse atingido. Contudo, não foi possível controlar a 

chegada nem tampouco mensurar o impacto dessa história 

para as crianças hospitalizadas, uma vez o acesso ao HU 

estava restrito aos funcionários. Em contrapartida, obtivemos 

retorno satisfatório dos profissionais e discentes da graduação 

em saúde, salientando que não só a enfermagem se mostrou 

ativa, mas outras áreas como fisioterapia e nutrição, também se 
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faziam presentes no acompanhamento da postagem da 

história. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

O cuidado à criança hospitalizada deve ser integral, com 

foco nos aspectos biopsicossociais e espiritual (MARQUES, 

2016). Além de, promover o envolvimento dos familiares para a 

efetivação de cuidado compartilhado realizando escuta 

qualificada, esclarecimento de dúvidas e, até, capacitando-os 

para um possível cuidado domiciliar (RIBEIRO et al., 2017).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura 

o brincar como direito vinculado à liberdade da criança 

(BRASIL, 1990). Para as crianças hospitalizas, o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 

garante o acesso a atividades lúdicas durante o período de 

hospitalização, através da Resolução Nº 41 de 17 de outubro 

de 1995. 

Em um cenário de pandemia, tais direitos assegurados 

pelo ECA não poderiam ser omitidos, sendo de extrema 

relevância a manutenção de sua qualidade de vida, sob a 

perspectiva de um cuidado humanizado. Isso se daria com uma 

assistência hospitalar pautada em uma comunicação efetiva, 

acolhimento, visando suas singularidades, atenção às 

necessidades familiares, manutenção do processo educativo e 

o incentivo ao brincar no hospital (FERREIRA et al., 2020).  

A pandemia pelo vírus Sars-CoV-2, segundo estudo 

bibliográfico, afeta diretamente a saúde mental das crianças 

ocasionando alterações de humor e comportamentais, 

caracterizado por sentimentos de tristeza, ansiedade, stress, 
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medo, dentre outros (AYDOGDU, 2020). Para a criança 

hospitalizada esses sentimentos já estão presentes devido a 

sua internação, e com a referida situação epidemiológica a 

saúde psicossocial das crianças deve ser considerada, por ser 

um grupo vulnerável e possuir importante representatividade.  

Nesta perspectiva, a técnica do Brinquedo Terapêutico 

(BT) como uma intervenção humanizada, colabora para 

promover o bem-estar físico e alívio emocional das tensões 

causadas pela doença e hospitalização. Em um estudo foi 

relatado que a técnica do BT se mostrou benéfica quando 

aplicada em crianças prestes a enfrentar procedimentos 

invasivos, as crianças passaram a ser bem mais colaborativas, 

houve diminuição da ansiedade e tiveram também maior 

aceitação ao procedimento (SILVA et al., 2017).  

Todo o planejamento do projeto foi direcionado para que 

as crianças hospitalizadas tivessem suas necessidades de 

brincar atendidas, a partir de plataformas digitais, as quais vem 

ganhando espaço no mundo. Dessa forma, divulgou-se o 

Brinquedo Terapêutico para muitas crianças e adultos, além de 

profissionais da saúde, utilizando, especificamente, a contação 

de histórias. 

O cuidar através da contação de histórias surge a partir 

das demandas assistenciais requeridas pelas crianças. Feita de 

maneira presencial estimula a formação de vínculo, o 

estabelecimento de laços de confiança entre profissional e 

criança hospitalizada, reduz os medos e inseguranças, 

adaptando-se ao contexto que a criança está 

momentaneamente inserida (BRONDANI, 2018).  

Uma comunicação eficiente, momentos de interação e 

escuta qualificada faz toda a diferença no cotidiano de um 
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indivíduo hospitalizado e permite uma melhor identificação das 

necessidades apresentadas por esses, valorizando e captando 

suas particularidades além de auxiliar o profissional diante das 

intervenções e produção do cuidado (BRONDANI; PEDRO, 

2019).  

Diante disso, usar histórias e brincar no cuidar de 

crianças respeita os direitos da mesma (BRASIL, 1990), pois 

permite elas que expressem suas opiniões, aprendam, 

participem do processo de tratamento, desenvolvam-se 

cognitivamente, sintam-se seguros e se divirtam. Essas 

histórias podem beneficiar até mesmo criando laços afetivos 

entre os profissionais de saúde e familiares (BRONDANI, 2018). 

A contação de história promove também um espaço para 

que a criança possa desenvolver uma determinada autonomia 

mediante à hospitalização. Ela é estimulada a falar sobre si, a 

expressar seus sentimentos, a se ver no personagem e com 

isso fazer questionamentos e melhor participar do momento, 

transformando-o em aprendizagem e participação no seu 

processo de cuidado (BRONDANI; WAGNER, 2019). 

Pressupõe-se que realizada de forma virtual a contação 

de histórias não tenha o mesmo impacto que a realizada 

presencialmente, mas espera-se que promova a compreensão 

da criança quanto ao seu processo saúde-doença e quanto as 

possíveis intervenções que possa precisar vivenciar. 

Entretanto, a contação de histórias virtuais é uma 

estratégia que vem crescendo, onde observamos muitos vídeos 

vinculados aos conteúdos infantis. As ferramentas virtuais vêm 

ganhando amplo espaço no mundo inteiro e no período de 

pandemia foi o meio mais utilizado pela maioria da população 
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com a finalidade de entretenimento, logo temos uma plataforma 

ampla para disseminar, também, conhecimento. 

Assim, trabalhar a contação de histórias dessa maneira 

ampla e de forma terapêutica estabelece sua reestruturação a 

partir do momento que as histórias criadas dialogam com as 

narrativas da vida real de quem as está ouvindo, ou seja, 

objetiva a união de narrativas por meio de enredos, dramas, 

personagens, dentre outros, à uma determinada situação de 

vida. Isso permite um encontro com a subjetividade humana 

(LEMOS et al., 2012). 

A contação de histórias com o intuito de estabelecer a 

integralidade do cuidado de crianças hospitalizadas é uma 

estratégia eficaz. Estudo bibliográfico que teve como foco 

pesquisas envolvendo criança com câncer e contação de 

histórias encontrou que essa técnica traz conforto em relação 

ao seu estado de saúde, promove bem-estar e atua como uma 

terapêutica durante todos os procedimentos oncológicos 

vivenciados no seu tratamento, renovando seu emocional e 

estabelecendo vínculo com a equipe de saúde (NEVES; 

PRADO, 2018). 

Disponibilizar o vídeo foi de extrema importância para o 

cuidado à criança, seja para ser utilizado em ambiente 

hospitalar ou não, uma vez que abordar a técnica do BT, bem 

como estratégias para tratar determinados assuntos com as 

crianças chegando a muitas pessoas que atuam nesta área. 

A chegada da história aos profissionais dos serviços de 

saúde evidencia-se como mais uma ferramenta que estes 

podem utilizar para a garantia de uma assistência integral em 

meio a pandemia, visto que, não há a necessidade de contato 

físico para o seu uso. Estudo aponta que um dos principais 
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desafios dos profissionais de Enfermagem Pediátrica referente 

à pandemia do Sars-CoV-2 é a realização de uma assistência 

integral atrelada a sentimentos de preocupação em garantir a 

proteção de si, dos outros profissionais, das crianças e de seus 

familiares (GOÉS et al., 2020). 

A busca pelo conhecimento e o companheirismo 

adquirido entre as integrantes da extensão foi de grande valia, 

pois foi lhes dada a oportunidade de aprofundar sobre a técnica 

do BT através de leituras de artigos científicos, além de 

trabalhar as ações em equipe, a criatividade e solução de 

problemas, por meio de um processo cooperativo, sendo estas 

características que auxiliarão na jornada profissional futura. 

Estudo aponta que “Para realização do trabalho em 

equipe, tão almejado na profissão de enfermagem, necessita da 

cooperação dos vários sujeitos envolvidos” (ROTHEBARTH et 

al., 2016, pág. 527). Assim, a construção coletiva de um espaço 

cooperativo no processo de trabalho, mesmo diante das 

dificuldades e conflitos, é fundamental para consolidação de 

profissionais de enfermagem que trabalhem em equipe e 

respeite a singularidade de cada ator envolvido (ROTHEBARTH 

et al., 2016).  

Além disso, a opção de uso do Draw My Life como 

técnica para a construção da história foi essencial para o 

desenvolvimento dos aspectos criativos, bem como, a facilidade 

da divulgação. Isso se relaciona ao fato de ser uma técnica que 

estimula o interesse sobre a temática que a história aborda, 

tanto para quem a construiu como para quem é espectador, 

promovendo a assimilação de conteúdo e a reflexão sobre o 

modo de construir o conteúdo, tendo em vista o público que se 

quer alcançar (COSTA et al., 2017).  
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A tecnologia, portanto, caracteriza-se como meio mais 

eficiente para que o material produzido chegue as crianças e 

possa alcançar e transformar vidas. O uso dessas ferramentas 

tecnológicas está cada vez mais tomando espaço no processo 

de disseminação do cuidado e educação em saúde, pelo fato 

das mídias sociais ser um meio de fácil acesso as informações 

pela maioria das pessoas, ampliando-se a prática profissional e 

o modo de estabelecer um cuidado indireto quando há 

impossibilidade de estar próximo (LIMA et al., 2020). 

Além das mídias digitais outras possibilidades para 

realização de um cuidado eficaz às crianças unido o Brinquedo 

terapêutico com as tecnologias é o uso de jogos. Estudo trouxe 

a criação e aplicação de um jogo intitulado “Hospital Mirim” para 

uso no celular, por meio dos comandos dados ao personagem 

do jogo é possível se familiarizar com o ambiente hospitalar e 

realizar quaisquer procedimentos de modo virtual. Tendo por 

base resultados preliminares, para os pesquisadores, essa é 

uma possibilidade de promover o alívio de sentimentos e 

sensações negativas decorrentes da hospitalização (LEMOS et 

al., 2016).  

Esse estímulo ao uso e manuseio de dispositivos 

tecnológicos, adaptados à prática do BT, deve ser iniciado no 

processo de graduação, somado as estratégias de ensino 

dessa técnica utilizada pelos professores já existente na 

literatura, a saber, a realização de simulações reais do uso da 

técnica por meio de dramatizações, uso de recursos áudio 

visuais nesse processo de aprendizagem, dentre outros (MAIA; 

OHARA; RIBEIRO, 2019). 

 Isso, viabilizará a formação de profissionais de enfermagem 

capacitados e aptos a garantir a integralidade do cuidado a 
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crianças hospitalizadas em quaisquer circunstâncias que exijam 

isolamento social e o uso de tecnologias para se manterem 

conectadas. 

 

CONCLUSÕES  

 

A adaptação do Projeto Brinquedo Terapêutico na 

Atenção à Saúde da Criança, tem sido de grande valia para o 

progresso do trabalho e da técnica do BT durante a rotina da 

equipe de enfermagem nessa pandemia. As ações do projeto 

contribuem para a humanização do cuidado à criança no 

processo de hospitalização.  

 Não obstante, a disseminação do vídeo de contação de 

histórias sobre a técnica do BT alcançou não só o público alvo, 

no caso as crianças hospitalizadas, mas também os 

profissionais de saúde.  

 As capacitações e atualizações foram de extrema 

importância para agregar conhecimento e auxiliar na trajetória 

acadêmica das extensionistas envolvidas no projeto, 

preparando um caminho para um cuidado mais humanizado à 

criança hospitalizada. Com isso, fomenta-se que cada vez é 

mais essencial a busca pela garantia da integralidade do 

cuidado mesmo em situações de saúde atípicas. 

Outrossim, a participação ativa e colaboração constante 

das discentes construiu e possibilitou a aquisição de valores 

importantíssimos para seus crescimentos pessoais e 

acadêmicos, com destaque para o trabalho em equipe e busca 

pela iniciação no cuidado, o que pode ser atribuído como 

garantia de uma prática profissional mais humanizada e 

centrada na família da criança hospitalizada. 
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Neste sentido, sugere-se que mais vídeos infantis 

referentes ao processo de saúde-doença sejam produzidos em 

benefício da criança, família e profissionais de saúde. Assim, se 

pe garantido uma assistência humanizada, que preza o bem-

estar do paciente, mesmo diante de uma situação de 

calamidade pública.  

O presente estudo apresentou como limitação a questão 

da não possibilidade de as extensionistas entrarem em contato 

direto com as crianças hospitalizadas para observar a 

experiência delas com o vídeo. E receber o feedback dos 

familiares acompanhantes e dos profissionais do serviço que 

saúde referência para a atuação da extensão.  
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RESUMO: Objetiva-se identificar os benefícios da assistência 
humanizada na oncologia pediátrica descritas na literatura 
cientifica. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
realizada nas bases de dados: LILACS e SciELO, a busca foi 
realizada no idioma português, considerando artigos publicados 
entre o período de 2011 a 2019, para tanto foram utilizados os 
descritores: humanização, assistência de enfermagem e 
oncologia pediátrica. Foram encontrados 82 artigos no LILACS 
e 34 no SCIELO, foi realizada a exclusão dos repetidos, o que 
resultou em nove artigos. Entre os estudos selecionados, 
observou-se que os fatores mais prevalentes relacionados aos 
benefícios da assistência humanizada na oncologia pediátrica 
foram: i) valorização do vínculo de confiança; ii) comunicação; 
iii) ter empatia, escuta atenta e respeito a individualidade. A 
humanização da assistência de enfermagem prestada à criança 
oncológica representa uma ferramenta vital para a recuperação 
do paciente, minimizando os traumas e os impactos negativos 
resultantes da doença. 
Palavras-chave: Humanização. Assistência de Enfermagem. 
Oncologia Pediátrica. 
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INTRODUÇÃO 
 

O câncer refere-se a um conjunto de mais de 100 

doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de 

células anormais que invadem tecidos e órgãos, podendo 

espalhar-se rapidamente para outras áreas do corpo. Os 

diferentes tipos de câncer se diversificam quanto à velocidade 

de mutilação das células e a capacidade de invadir tecidos e 

órgãos vizinhos ou distantes, classificado como metástase 

(INCA, 2019). 

Diferentemente do câncer do adulto, o câncer infanto-

juvenil (entre 0 e 19 anos) geralmente acomete as células do 

sistema sanguíneo, os tecidos da sustentação e apresentam 

melhor resposta ao tratamento atual. Os tumores mais 

frequentes na infância e na  adolescência são as leucemias, os 

que atingem o sistema nervoso central e os  linfomas (INCA, 

2018). 

Para cada ano do biênio (2018-2019) estima-se que no 

Brasil ocorrerá 420 mil novos de câncer. Como observado nos 

Registros de Câncer de Base Populacional, o percentual 

mediano dos tumores infanto-juvenis é de 3%, deduzindo assim 

que ocorrerão 12.500 casos novos de câncer em crianças e 

adolescente, destacando-se as Regiões Sudeste e Nordeste as 

que apresentarão maiores números de casos novos, 5.300 e 

2.900, respectivamente (INCA, 2018). 

O câncer infantil provoca uma série de alterações na 

capacidade funcional, física, mental e psicológica. Essas 

mudanças resultam em um grande desafio para a criança 

oncológica, a família e os profissionais envolvidos no 

tratamento. Para minimizar os impactos causados pela doença, 

a assistência de enfermagem deve ser pautada nos princípios 
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éticos, legais e humanísticos voltados para a criança e a família 

resultando em um cuidado acolhedor e eficaz (NEVES; 

MENDES; SANTOS, 2017). 

Sentimentos como confiança e amizade devem estar 

presentes no cuidado à criança oncológica tendo em vista a 

redução do estresse e angustia presente nesse âmbito. A base 

de confiança sucederá por meio da comunicação verbal e não 

verbal, durante o contato paciente- enfermeiro, originando 

assim o cuidado sistematizado integral do ser (VIEIRA; 

CASTRO; COUTINHO, 2016). 

Dentre as atribuições da enfermagem, voltada ao 

amparo paliativo do paciente oncológico pediátrico, destaca-se 

a conduta humanista, processo terapêutico centrado nos 

valores humanitários, estabelecendo uma relação interpessoal 

entre o infante oncológico e o enfermeiro (DELFINO; 

FERREIRA; OLIVEIRA et al., 2018). 

A humanização da assistência à criança hospitalizada 

deve ser compreendida não só na perspectiva dos cuidados e 

tecnologias disponibilizadas pelos profissionais e serviços de 

saúde, mas sim ao que se preconiza na atualidade, precedidos 

pelos familiares da criança, motivados pelas ações e atitudes 

seguindo os princípios éticos, humanístico, social e holístico 

(PEREIRA; LIMA; RODRIGUES et al., 2018). 

A temática da humanização na assistência de 

enfermagem prestada às crianças com câncer se faz 

necessária tendo em vista as particularidades de cada 

indivíduo, os efeitos colaterais, variações de sentimentos e 

impactos causados na vida da criança após ser diagnosticada 

com câncer. Diante disso, esse estudo tem-se como objetivo 
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identificar os benefícios da assistência humanizada na 

oncologia pediátrica descritas na literatura científica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão da literatura onde seguiram-se 

as seis etapas proposta por Mendes, Silveira e Galvão (2008): 

identificação do tema; estabelecimento de critérios de inclusão 

e exclusão dos estudos, definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos estudos 

incluídos na revisão; interpretação dos resultados e 

apresentação da síntese de conhecimento. 

A identificação dos artigos de interesse foi realizada em 

maio de 2019, utilizando-se as bases de dados Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e da Literatura Latino- 

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A 

busca foi realizada o idioma português, considerando artigos 

completos publicados entre o período de 2011 a 2019. 

Nesta perspectiva foi elaborada a pergunta norteadora: 

Quais os benefícios da assistência humanizada de enfermagem 

na oncologia pediátrica? 

Utilizou-se os seguintes Descritores em Ciência da 

Saúde (DeCS): “Humanização”, “Assistência de Enfermagem” 

e “Oncologia Pediátrica”, todos combinados entre si com a 

utilização dos operadores booleanos AND e OR. 

Como critérios de inclusão no estudo, foram 

considerados artigos que tratassem do tema em estudo, 

publicados no período estabelecido, disponíveis gratuitamente 

e escritos na língua portuguesa, e foram excluídos os artigos 

que não atendiam aos critérios acima descritos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No SciELO obteve-se 34 artigos, mas, destes, apenas 

cinco foram selecionados por atenderem aos critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos. No LILACS, obteve-se 82 

publicações, realizou-se a leitura dos títulos e resumos com o 

objetivo de selecionar de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão, o que resultou na seleção de seis artigos. Dos 11 

artigos selecionados foi realizado a exclusão dos repetidos, o 

que resultou nove artigos. 

Para relacionar os artigos que compõem esta revisão, foi 

elaborado um quadro sinóptico para a coleta dos dados, 

contendo os seguintes componentes: autores/ano de 

publicação, título, tipo de estudo/número de participantes, 

objetivos e principais resultados (Quadro 1). 

Entre os estudos selecionados, observou-se que os 

fatores mais prevalentes relacionados aos benefícios da 

assistência humanizada na oncologia pediátrica foram: 

i) valorização do vínculo de confiança;  

ii) comunicação;  

iii) ter empatia, escuta atenta e respeito a individualidade. 

 

Quadro 1. Descrição dos artigos selecionados segundo/ano de 

publicação, título, tipo de estudo/número de participantes, 

objetivo e principais resultados. 
 

AUTORES/ 
ANO DE 

PUBLICAÇÃ
O 

 
TÍTULO DO 
ARTIGO 

TIPO DO 
ESTUDO/ 

NÚMERO DE 
PARTICIPAN

TES 

 
OBJETIVO 

 
PRINCIPAIS 
RESULTADO
S 
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CAIRES; 
MACHAD
O; 
ANTUNES et 
al., 2018 

Recidiva 
Oncológica: 
Olhares dos 
Profissionais 
Hospitalares 
sobre as 
Dificuldades 
do Paciente 
Pediátrico 

Estudo 
transversal/17 
profissionais 
das áreas de 
saúde, 
educação, 
serviço social e 
psicologia 

Auscultar as 
Percepções dos 
Profissionais de 
oncologia 
pediátrica quanto 
às principais 
dificuldades  
vividas pelas 
crianças/adolesc
entes com 
doença 
oncológica 
durante a 
recidiva da 
doença. 

Os resultados 
do estudo 
apontam que      
o      modo 
Direto de 
auscultar as 
experiências 
vivenciadas 
pelas crianças 
durante a 
recidiva, 
favorece o 
desenho e a 
implementação  
de intervenções 
psicológicas 
mais eficazes. 

SILVA; SILVA; 
FERREIRA  et 
al., 2018  

Significado 
 do 
cuidar  e
 seus 
sentimentos 
para equipe
  
 de 
enfermagem 
diante da 
criança em
 trata
mento 
oncológico  

Estudo
 tra
nsversal/ 
10 profissionais 
de enfermagem  

O objetivo 
desse estudo foi 
Compreender os 
significados e os 
sentimentos 
manifestados 
pela equipe de 
Enfermagem 
durante o cuidar 
num serviço de 
oncologia 
pediátrica.  

Os resultados 
do estudo 
apontam que a 
busca pela 
humanização 
do cuidado 
torna a 
internação da 
criança menos 
traumatizante e 
abrange o 
conforto e o 
cuidado para 
todos os 
envolvidos.  
Tendo como 
critérios: 
 O 
cuidado, 
conforto e 
humanização; 
constituição
 de 
vínculo e busca 
do equilíbrio 
emocional.  
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PEITER; 
CAMINH
A; 
LANZONI et 
al., 2016 

Gestão do 
Cuidado de 
enfermagem 
ao paciente 
oncológico 
num hospital 
geral: uma 
Teoria 
Fundamenta
da dos Dados  

Estudo 
transversal/ 14 
profissionais (6 
enfermeiros, 5 
Técnicos de 
enfermagem, 1 
nutricionista, 1 
psicóloga e 1 
familiar). 

Compreender o 
significado da 
gestão do       
cuidado      de 
enfermagem aos 
pacientes 
oncológicos 
internados num 
Hospital geral 
localizado no sul 
do Brasil. 

O laço 
de confiança 
por meio do 
diálogo 
possibilitou que 
os pacientes 
falassem de 
seus medos, 
encorajando-os 
a expressar as 
suas dúvidas, 
anseios e 
expectativas, 
numa  
autêntica 
relação de 
ajuda, 
solidariedade e 
apoio ao 
enfrentar as 
situações que 
se apresentam 
com o 
surgimento da 
doença. 
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SILVA; I
SSI; 
MOTTA 
et al., 
2015 

Cuidados 
paliativos em 
oncologia 
pediátrica: 
percepções, 
saberes e 
Práticas na 
perspectiva 
da equipe 
multiprofissio
-nal 

Estudo 
transversal/ 9 
profissionais (1 
médico, 1 
enfermeiro, 1 
técnico de 
enfermagem, 1 
assistente 
social, 1 
psicólogo, 1 
educador físico, 
1 pedagogo, 1 
nutricionista e 1 
farmacêutico). 

Conhecer as 
percepções, 
saberes e 
práticas da 
equipe 
multiprofissional 
na atenção às 
crianças em 
cuidados 
paliativos em 
uma unidade de 
oncologia 
pediátrica. 

Os resultados 
evidenciaram 
que, mesmo 
pertencendo  a 
diferentes 
categorias, os 
profissionais se 
envolvem com 
as crianças e 
suas famílias 
construindo 
laços afetivos 
que facilitam  o 
cuidado 
buscando 
compartilhar 
diferentes 
saberes a fim 
de construir as 
bases de 
cuidado 
singular 
inserindo  a 
Família nesse 
projeto 
terapêutico 
singular, 
valorizando-a 
como 
protagonista no 
cuidado à 
criança. 
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FRANÇA; 
COSTA; 
NÓBREGA et 
al.,2013 

Cuidados 
paliativos à 
criança com 
câncer 

Estudo 
transversal/ 10 
enfermeiros 

Compreender a 
experiência 
existencial de 
Enfermeiros no 
Cuidado com 
crianças com 
câncer sem 
possibilidades 
terapêuticas. 

Evidencia a 
comunicação 
verbal ou 
não verbal 
como forma
 de 
promoção e 
fortalecimento 
do vínculo 
afetivo entre a 
criança e o 
enfermeiro, 
proporcionando
uma relação 
intersubjetiva 
com ênfase nas 
necessidades 
individuais de 
cada ser 
doente. 

SANTOS; 
SILVA; MISKO 
et al., 2013 

Desvelando o 
cuidado 
humanizado: 
percepções 
de 
enfermeiros 
em oncologia 
pediátrica 

Estudo 
transversal/ 
9 
enfermeiros 

Desvelar os 
Elementos do 
cuidado 
humanizado 
prestado à 
família e à 
criança com 
câncer, dentificar 
a percepção dos 
enfermeiros     
que trabalham na 
oncologia 
pediátrica quanto 
à humanização         
da assistência, e 
verificar em que 
situações o 
enfermeiro está 
ancorada ao 
cuidado 
prestado.  

O amor ao 
outro, à 
profissão e a si 
mesmo, a 
manutenção da 
fé e o respeito à 
crença do 
outro, empatia, 
respeito a 
individualidade 
e a escuta 
atenta são 
elementos 
humanos 
essenciais que 
tornam o 
cuidado mais 
próximo do 
paciente.  
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MONTEIR
O; 
RODRIGU
ES; 
PACHECO et 
al., 2012 

O enfermeiro 
e o cuidar da 
criança com 
câncer sem 
possibilidade 
de cura atual 

Estudo
 tr
ansversal/ 12 
enfermeiros 

Analisar 
compreensivame
nte o cuidado 
do enfermeiro à 
criança 
hospitalizada 
portadora de 
doença 
oncológica fora 
de possibilidade 
de cura atual. 

Os cuidados 
estabelecem 
vínculos de 
carinho e afeto 
promovendo 
manifestações 
de apoio e 
compreensão 
para a criança e 
sua família, 
fortalecendo 
seus laços. 

AMADOR; 
GOMES; 
COUTINHO et 
al., 2011 

Concepção 
dos 
enfermeiros a 
cerca da 
capacitação 
no cuidado à 
Criança com 
câncer 

Estudo 
transversal/ 
6 
enfermeiras 

Identificar a 
Concepção dos 
Enfermeiros que 
Trabalham com 
oncologia 
pediátrica acerca 
de como a 
capacitação 
nessa área e a 
busca pelo 
conhecimento 
influenciam a 
atuação 
profissional. 

Os resultados 
ressaltam que 
a atuação  em 
oncologia 
pediátrica exige 
profissionais 
com 
responsabilida
de, 
compromisso 
preparo 
adequado e 
sensibilidade 
para  cuidar 
da criança. 

MARANHÃ
O; MELO; 
VIEIRA 
et al., 2011 

A 
humanização 
no cuidar da  
criança 
portadora de 
câncer: 
fatores 
limitantes e 
facilitadores 

Estudo 
transversal/ 
9 membros da 
equipe de
 enferm
agem   (3 
Enfermeiras e 
6 técnicas de 
enfermagem) 

Identificar os 
meios utilizados 
pela equipe de 
Enfermagem 
para prestar uma 
assistência 
humanizada às 
crianças 
portadoras de 
câncer, bem 
como os fatores 
que 
limitam e que 
facilitam a 
prestação do 
cuidar holístico. 

A valorização 
do vínculo de 
Confiança e 
Amizade entre 
profissional de 
enfermagem,a 
criança em 
tratamento 
oncológico e 
familiares, em 
especial a mãe, 
contribuem 
para humanizar 
a assistência 
prestada à 
criança. 



HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE AO 
PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO 

341 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

 De acordo com os estudos selecionados, o estabelecimento 

do laço de confiança possibilita que os pacientes verbalizem 

sobre seus medos e encoraja-os a expressar suas dúvidas, 

anseios e expectativas, estabelecendo uma relação de 

solidariedade e apoio entre profissional/paciente diante do 

enfrentamento da doença (FRANÇA; COSTA; NÓBREGA, 

2013). 

 A valorização desse vínculo de confiança e amizade entre 

o profissional de enfermagem e a criança em tratamento 

oncológico permite uma assistência humanizada 

compreendendo o paciente enquanto ser humano, a fim de 

reduzir o estresse e a angústia desencadeados pela realidade 

da condição clínica (MARANHÃO; MELO; VIEIRA et al., 2011). 

Esse vínculo não deve limitar-se apenas entre o enfermeiro e a 

criança, mas também com seus familiares, em especial a mãe, 

peça-chave facilitadora do processo do cuidar,  

ampliando melhor a compreensão do atendimento profissional 

para com a criança de maneira integral (MARANHÃO; MELO; 

VIEIRA et al., 2011). 

 No tratamento oncológico é primordial que o profissional de 

enfermagem perceba, compreenda e empregue 

adequadamente a comunicação verbal e não-verbal. A 

comunicação não-verbal permite a percepção e compreensão 

dos sentimentos, dúvidas, angústias do paciente, entendimento 

e percepção de gestos e olhares expressados pela criança 

(ARAÚJO; SILVA, 2012). 

 A comunicação se faz necessária, pois favorece a 

autonomia, manutenção da capacidade de expressar-se, ativa 
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a participação social e melhora a qualidade de vida da criança 

com câncer (ARAÚJO; PAULO; NETA et al., 2018). 

 Tendo em vista a humanização, o enfermeiro deve realizar 

um cuidado focado na proteção, na solicitude, na escuta, no 

restabelecimento da força, principalmente em momentos de um 

desfecho inevitável, deixando o paciente confortável mesmo 

sem estar saudável. Esse cuidado proporciona o alívio da dor e 

do sofrimento causados pela doença ou até mesmo devido ao 

seu tratamento (MONTEIRO; RODRIGUES; PACHECO, 2012). 

 Desta forma, o cuidado humanizado focado no conforto 

exige do profissional tempo, atenção, sensibilidade, 

solidariedade e disponibilidade para entender e compreender 

as necessidades da criança (MONTEIRO; RODRIGUES; 

PACHECO, 2012). 

 Almejando uma assistência humanizada, o cuidar da 

criança durante o tratamento oncológico, os integrantes da 

equipe de enfermagem envolvem esse cuidado com amor, 

confiança, amizade e escuta, não se limitando apenas ao 

tratamento medicamentoso. Essa visão do profissional resulta 

em qualidade no atendimento prestado à criança e aos seus 

familiares (SILVA; SILVA; FERREIRA et al.,2018). 

 A enfermagem deve realizar seu trabalho de forma 

acolhedora, segura e humanística garantindo à criança com 

câncer qualificação da assistência prestada, apoio e conforto à 

família para proporcionar alivio dos impactos causados pelo 

tratamento (NEVES; MENDES; SANTOS, 2017). 

 É imprescindível que para uma assistência humanizada e 

de qualidade ao paciente oncológico, o enfermeiro deve agir 

com empatia, analisando e compreendendo o mundo 

característico da criança para aprimorar a percepção e a 
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relação. Esse profissional tem como função mensurar o quanto 

a criança e sua família são atingidos pelo abalo do diagnóstico, 

tratamento agressivo e regresso à vida após o tratamento. 

Sendo assim, a conduta do enfermeiro exprime promoção de 

aconchego e bem-estar, por meio de carinho e atenção 

proporcionando suporte emocional e espiritual (PIRES; 

MACHADO; VARGAS et al., 2017). 

 Desta forma, o colocar-se no lugar do outro e oferecer 

suportes além das técnicas voltadas para o tratamento do 

câncer, compreendendo a criança com câncer como um ser 

individual, ter uma escuta mais apurada e fortalecer laços de 

amor, confiança e amizade para com esse ser e sua família, são 

elementos que favorecem à humanização da assistência de 

enfermagem. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo possibilitou perceber que a 

humanização da assistência de enfermagem prestada à 

criança oncológica deve ser compreendida além da perspectiva 

dos cuidados e tecnologias disponibilizadas pelo serviço de 

saúde. 

O câncer compromete não somente o meio físico da 

criança como também o emocional dela e de toda a família, por 

esta razão, a equipe de saúde, principalmente o enfermeiro se 

transfigura em ser fundamental para a assistência humanizada. 

A humanização do cuidar representa uma ferramenta 

vital para a recuperação do paciente, minimizando os traumas 

e os impactos negativos resultantes da doença. Por essa 
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razão, se faz necessário que o profissional de enfermagem 

desenvolva técnicas que incluam vínculo de amizade, 

confiança, comunicação e afeto voltados para a criança e a sua 

família, promovendo assim, bem-estar e conforto de todos os 

envolvidos. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar os 
benefícios da ludoterapia aliada a assistência de enfermagem 
para a melhoria clínica das crianças hospitalizadas. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa com 
publicações indexadas nas bases de dados da Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS): Literatura Latino-americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Electronic Library 
Online (SciELO); e PubMed Central, além de informações do 
Ministério da Saúde, no período de 2016 a 2020. Os resultados 
evidenciam que a ludoterapia funciona como intervenção de 
enfermagem, tornando a assistência mais integral e 
humanizada. Proporciona assim benefícios mútuos ao binônio 
criança-família e profissionais, fortalece os vínculos entre os 
familiares e a criação de elo com o profissional e permiti 
expressão de sentimentos  de alegria, distração da ansiedade, 
minimiza a dor em procedimentos dolorosos, torna o ambiente 
hospitalar mais acolhedor e alegre, oportuniza a comunicação 
com os profisionais, ressignifca a percepção acerca do 
ambiente hospitalar de alegria, proporcionando uma nova 
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percepção acerca do ambiente e dos profissionais e, 
consequentemente, uma melhor qualidade da assistência 
ofertada. Portanto, a ludoterapia permite que a assistência de 
enfermagem seja mais humanizada e propicie uma melhora 
clínica significativa para as crianças internadas. Sendo assim, 
é imprescindível que a enfermagem adote a prática da 
ludoterapia na assistência. 
Palavras-chave: Ludoterapia. Jogos e brinquedos. Criança 

hospitalizada. Enfermagem pediátrica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A criança é um ser humano em constante 

desenvolvimento, sendo assim as experiências vivenciadas nos 

primeiros anos de vida são fundamentais para a sua formação. 

Dessa forma, é primordial que ela cresça em um ambiente 

saudável, sendo o lúdico um fator constituinte deste período 

que proporciona a criança se inserir como um sujeito na 

sociedade. Ademais, a brincadeira é o primeiro movimento da 

criança em relação ao seu potencial criador (BRASIL, 2020). 

O brincar constitui assim a principal ocupação da 

infância, atividade fundamental para o desenvolvimento 

emocional, mental, social e motor, visto que por meio dos 

brinquedos as crianças expressam seus sentimentos, 

aprimoram seus movimentos e divertem-se, podendo ser esta 

uma atividade individual ou coletiva (CALEFFI et al., 2016). 

A hospitalização visa o tratamento de enfermidades que 

necessitam de acompanhamento, como  é o caso do câncer e 

doenças respiratórias. Também ocorre em casos de infecções 

por microrganismos multirresistentes e contagiosos. A 
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hospitalização modifica a vida das pessoas, em especial das 

crianças e seus familiares (DEPIANTI; MELO; RIBEIRO, 2018).  

Segundo Fioreti (2016), as crianças hospitalizadas se 

encontram inseridas em um novo ambiente, longe de amigos e 

parentes, com pessoas estranhas ao seu redor, profissionais 

submetendo-os a procedimentos invasivos e/ou dolorosos, 

medicações com sabores desagradáveis, além de uma 

alimentação muitas vezes diferente do habitual. Assim, estão 

um ambiente de medo, ociosidade, estresse e insegurança. 

A internação pediátrica adquiri um significado 

ambivalente para os pacientes, dada aos procedimentos 

invasivos e experiências físicas e emocionais desagradáveis 

mas também se configura como o local onde se espera alcançar 

a cura da doença com os tratamentos propostos (SPOSITO et 

al., 2018). 

Nesse contexto, as crianças devem ter 

acompanhamento para uma assistência integral, como 

garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

reformulado com a lei nº 13.257/2016, em seu artigo 12, na qual 

assegura que os estabelecimentos de atendimento à saúde, 

nos casos de internação pediátrica, deverão proporcionar 

condições de permanência de um dos pais ou responsável em 

tempo integral (ARANHA et al., 2020). 

Desta maneira, o cuidado prestado deve ser integral e 

humanizado, voltado para além da enfermidade, que enxergue 

as necessidades apresentadas pela criança como um todo. 

Com isso, exige-se dos profissionais da saúde conhecimento, 

habilidades técnicas, empatia e ludicidade com o binômio 

criança-família (ARANHA et al., 2020).  
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Nesse cenário, o lúdico torna-se indispensável no 

contexto da hospitalização pediátrica, pois aproxima esse 

ambiente com a realidade vivenciada anteriormente pela 

criança e quando aplicada pela equipe assistencial proporciona 

benefícios mútuos (RIBEIRO et al., 2020).  

Diante do exposto e considerando o enfermeiro como um 

dos principais responsáveis pelo cuidado, é necessário que 

este profissional possua habilidades específicas para ofertar um 

cuidado humanizado, com vistas a estabelecer vínculo e tornar 

a hospitalização menos traumática, minimizando o impacto do 

contexto hospitalar para a criança e à família (ARANHA et al., 

2020). 

Assim, o enfermeiro deve ser capaz de reconhecer as 

condições que os pacientes enfrentam nesse período e intervir 

acertadamente, por meio de uma assistência adequada. A 

utilização do lúdico e a presença da mãe/familiar beneficiam a 

compreensão da criança sobre a sua hospitalização e favorece 

o bem-estar e o enfrentamento da situação vivenciada (SILVA 

et al., 2017). 

Portanto, o presente estudo tem como objetivo analisar 
os benefícios da ludoterapia aliada a assistência de 
enfermagem para a melhoria clínica das crianças 
hospitalizadas. 
  
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem 

qualitativa, na qual buscou-se fontes que respondessem a 

seguinte questão norteadora: quais os benefícios do lúdico 

aplicado pela equipe de enfermagem na melhora clínica dos 

pacientes pediátricos? 
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Utilizou-se dos periódicos indexados nas bases de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); 

Scientific Electronic Library Online (SciELO); e PubMed Central 

no período de 2016 a 2020. Além de informações fornecidas 

pelo site do Ministério da Saúde referentes ao assunto. 

 Para tal, considerou-se os seguintes descritores listados 

nas plataformas Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCs)/Medical Subject Headings (MeSH): “Ludoterapia/Play 

therapy”, “Jogos e brinquedos/Play and playthings”, “Criança 

hospitalizada/Child, hospitalized”, e “Enfermagem 

Pediátrica/Pediatric Nursing”. Recorrendo-se ao operador 

booleano AND para realizar o cruzamento entre os descritores 

listados e uma busca não controlada. 

Para a seleção das publicações, utilizou-se como 

critérios de inclusão artigos disponíveis em texto completo, 

online e gratuitos nos idiomas Português e Inglês, que 

abordassem a ludoterapia na assistência de Enfermagem no 

contexto hospitalar pediátrico, com um espaço temporal de até 

cinco anos. Foram excluídas cartas editoriais; resenhas; 

monografias e artigos que apresentassem fuga da temática 

proposta anteriormente. 

Para coleta de dados, realizou-se uma leitura detalhada 

dos títulos e resumos dos artigos disponíveis aplicando-se os 

critérios mencionados. Desse modo, na LILACS foram 

elencados cinco artigos das 34 publicações encontradas, na 

SciELO, seis publicações das 25 indexadas na base, e na 

PubMed, das 52 publicações encontradas apenas um seguia a 

linha de pesquisa. Assim 12 artigos foram utilizados para 

compor esse estudo. 
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 Após a seleção dos artigos, concernente a questão 
norteadora, procedeu-se a leitura  na íntegra e extraída 
informações importantes para responder os objetivos do 
estudo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram obtidos conforme a identificação dos 

pontos convergentes com a linha de pesquisa. A tabela 1 

descreve os artigos encontrados conforme os seguintes 

aspectos: título do artigo, objetivo e ano de publicação. Do total 

de artigos incluídos todos eram de origem nacional publicados 

entre os anos de 2016 a 2020 e alguns deles foram publicados 

em língua inglesa. 

 

Tabela 1. Síntese dos artigos selecionados segundo título, 

objetivo e ano de publicação. Natal/RN, 2020. 

Título Objetivo Ano de 

publicação 

A ludoterapia e a 

criança hospitalizada 

na perspectiva dos 

pais 

Analisar o uso do 

brincar na assistência 

à criança 

hospitalizada na 

perspectiva dos pais 

 

 

2016 

Brinquedo terapêutico 

no procedimento de 

punção venosa: 

estratégia para 

reduzir alterações 

comportamentais 

Comparar as reações 

manifestadas pela 

criança frente ao 

preparo para punção 

venosa antes e após 

o uso do BTI 

 

 

2016 
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Contribuição do 

brinquedo terapêutico 

estruturado em um 

modelo de cuidado de 

enfermagem para 

crianças 

hospitalizadas 

Analisar como o 

Brinquedo 

Terapêutico 

estruturado em um 

Modelo de Cuidado 

de Enfermagem 

contribui no cuidado à 

criança hospitalizada 

 

 

 

2016 

 

Effects of clown 

therapy in the child's 

hospitalization 

process  

 

 

 Analisar as 

repercussões da 

Clownterapia no 

processo de 

hospitalização da 

criança 

 

 

 

2016 

 

Lúdico no cuidado à 

criança e ao 

adolescente com 

câncer: perspectivas 

da equipe de de 

enfermagem 

Descrever a 

perspectiva da equipe 

de enfermagem sobre 

a utilização do lúdico 

no cuidado à criança 

e ao adolescente com 

câncer hospitalizada 

 

 

 

2016 

 

Influence of 

Therapeutic Play on 

the anxiety of 

hospitalized school-

age children: Clinical 

trial 

Avaliar os efeitos da 

aplicação da técnica 

do Brinquedo 

Terapêutico 

Dramático (BTD) no 

grau de ansiedade 

em crianças 

 

 

 

 

2017 
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escolares 

hospitalizadas 

Brincando para 

continuar criança e se 

libertando do 

confinamento da 

internação por 

precaução 

Compreender o 

significado do brincar 

para a criança 

hospitalizada em 

precaução 

 

 

2018 

O melhor da 

hospitalização: 

contribuições do 

brincar para o 

enfrentamento da 

quimioterapia 

Compreender o 

brincar como 

estratégia para 

enfrentamento do 

tratamento 

quimioterápico em 

crianças. 

 

 

 

2018 

 

 

 

The therapeutic play 

in nursing graduation: 

from theory for 

practice 

Identificar o uso do 

brinquedo terapêutico 

pelos acadêmicos de 

enfermagem no 

cuidado à criança 

hospitalizada e 

discutir 

as implicações de seu 

uso na trajetória do 

acadêmico de 

enfermagem. 

 

 

 

 

 

2019 
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A percepção do 

enfermeiro sobre o 

brincar e o impacto 

dessa prática na 

assistência pediátrica 

Conhecer a 

percepção do 

enfermeiro sobre o 

brincar e o impacto 

dessa prática na 

assistência pediátrica 

 

 

2020 

 

 

 

Percepção das 

crianças acerca da 

punção venosa por 

meio do brinquedo 

terapêutico 

Compreender a 

percepção das 

crianças acerca da 

punção venosa por 

meio do brinquedo 

terapêutico e de que 

forma o BT pode 

contribuir para o 

procedimento e na 

interação entre a 

criança e o 

enfermeiro 

 

 

 

 

 

2020 

   

 

Using the instructional 

therapeutic play 

during admission of 

children to hospital: 

the perception of the 

family 

Compreender, na 

perspectiva da 

família, o significado 

de admitir a criança 

no hospital com a 

utilização do 

brinquedo terapêutico 

instrucional. 

 

 

 

2020 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 
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A assistência de enfermagem é fundamental no contexto 

hospitalar, sendo a equipe responsável por estar sempre ao 

lado dos pacientes. Dessa maneira, são os profissionais que 

mais conhecem seus pacientes e lidam com suas 

necessidades, igualmente ocorre na realidade hospitalar 

pediátrica. 

De forma semelhante a enfermagem por estar mais 

próximo as crianças, reconhece as necessidades da infância, o 

que torna o enfermeiro fundamental no contexto da 

hospitalização pediátrica. Por sua formação, é capaz de 

conhecer as necessidades específicas de cada criança e pode 

trabalhar de maneira a supri-las de forma integral e contribuir 

de modo positivo na internação. 

Dessa forma, a utilização do lúdico é imprescindível na 

infância tanto no cotidiano domiciliar como em outros contextos, 

sendo a hospitalização um desses, pois as crianças 

naturalmente tem essa fase da vida para brincar, atividade 

fundamental para seu desenvolvimento e para sua interação 

com os que o cercam. 

Além de que, a criança associa a presença do 

profissional de enfermagem aos procedimentos dolorosos, 

sentindo medo em sua presença. A ludoterapia nesse contexto 

passa a fazer com que profissionais sejam vistos pelas crianças 

como aquele que também brinca, e não apenas o que realiza 

atividades dolorosas levando-os ao sofrimento (BARROSO et 

al., 2020).  

Assim, independentemente do cenário a qual está 

inserida, a expressão lúdica da criança deve ser valorizada, 

visto que o lúdico permite a construção de si, com voz ativa, e 
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expressa o seu papel no mundo (DEPIANTI; MELO; RIBEIRO, 

2018). 

 No entanto, esses profissionais lidam com diversos 

desafios no dia a dia de sua profissão. Em conformidade com 

isso, Marques (2016) expõe alguns, sendo eles a falta de 

tempo, devido a grande demanda de atividades e poucos 

profissionais atuantes; a falta de recursos e materiais para 

utilizar no momento da brincadeira; e, o  momento em que a 

criança está vivenciando, ou seja, a fase da doença em si, que 

pode comprometer vários dos seus sentidos. 

Além desses, a falta de estrutura adequada para a 

realização das atividades, o número reduzido de profissionais 

da enfermagem, a falta de capacitação profissional para 

aplicação dessas brincadeiras são mencionados como fatores 

que interferem em uma assistência mais humanizada (RIBEIRO 

et al., 2020). 

Com isso, percebe-se que a utilização do lúdico deve 

estar presente desde a graduação em enfermagem para 

favorecer uma melhor formação profissional e uma melhoria da 

qualidade da assistência pediátrica (BARROSO et al., 2019). 

Assim um investimento na profissão, com aumento no número 

de profissionais atuantes e recursos necessários favorece a 

estimulação do lúdico pelo enfermeiro no cuidado no ambiente 

hospitalar. 

Apesar de tantos entraves para a prática da ludoterapia 

pela equipe de enfermagem durante a internação pediátrica, 

quando aplicada seus efeitos benéficos são incontáveis tanto 

para os pacientes e familiares quanto para os profissionais e 

fortalece a integralidade e humanização da assistência 

prestada. 
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Segundo Marques (2016), o brincar no contexto da 

hospitalização diminui os receios apresentados pelos 

pacientes, reorganiza os sentimentos e torna o ambiente mais 

tranquilo e contribui para a manutenção do equilíbrio físico e 

emocional. Além disso, o cuidado aplicado pela enfermagem 

tem maior aceitação da família, visto que passam a reconhecer 

o empenho dos profissionais para cuidar de forma integral e 

tornar a rotina mais leve. 

Ademais, a ludoterapia aplicada pela enfermagem 

durante a internação pediátrica funciona como um facilitador na 

integralidade da atenção, estabelece a comunicação, 

acolhimento do tratamento indicado, manutenção dos direitos 

da criança e ressignificação da doença (CALEFFI et al., 2016). 

As crianças ao brincarem diminuem a ruptura existente 

entre sua realidade antes da hospitalização e o momento 

vivenciado. Sendo assim capaz de expressar sentimentos, 

diminuir a ansiedade, a dor, fortalecer o vínculo com o familiar 

presente e permitir a criação de um elo com o profissional 

relacionado e favorece assim a realização dos procedimentos. 

Dessa maneira, o brincar pode assumir as funções de 

distração na realização dos procedimentos e rotina hospitalar 

superando a ociosidade; redução dos sintomas de ansiedade; 

aproximação ao cotidiano domiciliar; alívio da ociosidade e do 

sofrimento; e,  melhora da qualidade da internação (SPOSITO 

et al., 2018). 

O brincar ainda facilita a comunicação, participação e 

motivação da criança, torna o cuidado prestado mais 

humanizado e integral e apresenta assim uma grande eficácia 

no tratamento da criança hospitalizada ao aliar o cuidado com 

a brincadeira  (FIORETI; MANZO; REGINO, 2016). 
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A ambientação hospitalar deve fazer parte do cuidado 

integral ao paciente, de modo a tornar o local acolhedor e lúdico. 

Essa transformação mediada pelo cuidado favorece a adesão 

ao tratamento e preserva os direitos das crianças (SPOSITO et 

al., 2018). 

Ademais, por meio da brincadeira as crianças expressam 

suas percepções sobre o ambiente hospitalar e os cuidados de 

enfermagem prestados (DEPIANTI; MELO; RIBEIRO, 2018). 

Assim, conforme se aprofundam na brincadeira podem mudar 

sua percepção sobre o ambiente hospitalar e a equipe de 

cuidados. 

Percebe-se assim que a utilização do brincar na 

internação pediátrica constitui uma relevante intervenção para 

a enfermagem pediátrica, possibilitando uma assistência 

alicerçada nas necessidades psicológicas, físicas e emocionais 

da criança (LEMOS et al., 2016). 

Em relação ao familiar inserido nesse processo, que 

normalmente é a figura materna, esse sente toda a carga 

hospitalar da internação e sofre junto com seu ente querido. 

Conforme ocorre a mudança da percepção infantil sobre o 

ambiente e os cuidados ofertados, com expressão de 

sentimentos de alegria e melhora do humor, o familiar passa a 

ver esse processo de forma contributiva para o tratamento, 

observando uma melhora clínica considerável. 

Além disso, em muitos contextos atuais  a criança não 

passa o dia todo com seus pais, visto que esses inúmeras vezes 

trabalham o dia inteiro e só estão presentes em casa a noite, 

encontrando-se cansados e não dando a devida atenção as 

crianças. Na hospitalização, esses passam o dia unidos e a  
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ludoterapia proporciona um estreitamento de vínculo do 

binômio criança-família. 

Assim, o familiar inserido no processo de hospitalização 

vivencia os benefícios da humanização pois sente-se incluído, 

aceito e fortalecido, visto que esse sofre junto com o parente 

que está internado, principalmente se esse for um filho 

(MARQUES et al., 2016).  

Para os profissionais inseridos na ludoterapia, esse 

momento é relevante para a prática profissional, funcionando 

como intervenção de enfermagem e proporcionando assim uma 

forma de cuidado mais humanizada, de acordo com as 

necessidades apresentadas e variando conforme as 

circunstâncias as quais estão envolvidas, como nos casos de 

doenças contagiosas ou restritivas. 

Destarte, o profissional sente esses efeitos a partir do 

momento que utiliza o lúdico, por meio da felicidade e 

gratificação expressa pelas crianças além da criação de 

confiança, capaz de suavizar os exames procedimentos a 

serem realizados e o ambiente que anteriormente apresentava-

se tão hostil passa a torna-se mais agradável e humanizado 

(RIBEIRO et al., 2020). 

 Desse modo, a assistência prestada com o 

reconhecimento de sua qualidade pelo binômio criança-família 

passa a ser mais gratificante, tornando o ambiente de trabalho 

mais agradável. Além disso, os profissionais sentem-se mais 

dispostos a contribuir com o desenvolvimento saudável da 

criança e, consequentemente, com a melhora clínica. 

A partir do exposto, no quadro 1 evidenciam-se os 

principais resultados encontrados conforme a pesquisa nas 
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bases de dados de acordo com o autor principal, como forma 

de sintetizar o conteúdo já explicitado. 

 

Quadro 1. Principais resultados obtidos a partir da literatura, 

segundo autor. Natal/RN, 2020. 

Autor Principal Resultados 

 

 

 

Aranha, B. F. 

Apontam para a utilização de estratégias 

que possibilitem à criança enfrentar 

situações hostis inerentes ao seu 

cotidiano, sendo um deles o brincar. O 

mesmo deve ser visto como um cuidado 

de enfermagem que trará benefícios à 

criança e sua família, essencial para 

distração. 

 

 

Barroso, M. C. 

C. S.  

A partir do brinquedo a criança exerce 

maior participação no processo, sendo 

facilitador na vivência da hospitalização e 

permitindo o estabelecimento de vínculo. 

Além de tornar a criança um sujeito ativo 

no processo saúde-doença. 

 

 

Barroso, M. C. 

C. S. 

Importância da aplicação prática do brincar 

para os estudantes de enfermagem, já que 

o deixaria mais seguro para prestar 

assistência à criança, somado à qualidade 

do cuidado prestado e os benefícios para 

ela. 

 

 

Caleffi, C. C. F. 

Ao brincar a visão acerca dos profissionais 

e do ambiente hospitalar tornam-se menos 

negativas, diminuindo os prejuízos de uma 

hospitalização mal vivenciada. Devendo a 
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família ser incluída nos cuidados de 

enfermagem, visto sua importância para 

criança. 

 

 

Depiant, J. R. B. 

Evidenciam a pronta aceitação infantil para 

envolver-se na brincadeira, a maneira 

como ela explora os brinquedos, o desejo 

de libertar-se do confinamento, o alívio do 

estresse, o domínio da situação e o 

protagonismo propiciados pelo brincar. 

 

 

 

Fioretti, F.C.C.F.  

O brincar é fundamental para minimizar o 

estresse da internação e contribuir para 

melhor adaptação da criança ao ambiente 

hospitalar. Ademais, o mesmo traz 

benefícios referentes à promoção do bem-

estar, diversão, redução da dor e 

socialização durante a hospitalização.  

 

 

Lemos, I. C. S.  

Importância do brincar para manejo da dor 

e da ansiedade, conferindo humanização 

e sensibilidade aos cuidados aplicados, 

fortalecendo maior aceitação e adaptação 

a hospitalização. 

 

 

 

 

Maques, E. P. 

 

Por meio da ludoterapia, a internação 

torna-se menos traumática, melhora a 

resposta ao tratamento, gera vínculo, 

diminui o medo e os profissionais relatam 

um ambiente de trabalho mais agradável. 

As dificuldades envolvem a falta de tempo, 

de recursos e a condição clínica 

apresentada pelas crianças. Envolvendo 
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assim benefícios e dificuldades da 

aplicação do lúdico. 

 

 

 

Martins, A. K. L. 

 

 

Destaca que os principais problemas 

inerentes ao processo de hospitalização 

da criança consistiram na mudança do 

ambiente natural da criança e no tempo de 

permanência no hospital. A partir da 

brincadeira, houve a formação espontânea 

de vínculos, facilitando a compreensão e 

colaboração destes no cuidar 

 

 

 

Ribeiro, A. M. N. 

O lúdico proporciona benefícios para 

ambas as partes envolvidas no processo, 

capaz de melhorar a resposta ao 

tratamento. Evidenciou-se ainda que ao 

cuidar da criança, é necessário que a 

equipe de enfermagem adote uma 

abordagem holística e voltada para o 

contato humano. 

 

 

 

Silva, S. G. T. 

 

 

Reconhecer as condições adversas e 

intervir adequadamente, com o uso de 

estratégias lúdicas, pode beneficiar a 

recuperação e minimizar traumas gerados 

pela internação e procedimentos 

realizados. A ludoterapia e a presença da 

família como benéficas na compreensão 

da criança sobre sua hospitalização.  

 

 

Sposito, A. M. P. 

Destaque para a relevância do brincar no 

combater à ociosidade e a importância de 

um espaço lúdico, adaptado às 
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necessidades do tratamento, dentro do 

ambiente hospitalar. 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 

 

CONCLUSÕES  

 

O brincar é parte constituinte da infância e deve ser 

valorizado durante toda essa fase da vida, independentemente 

do contexto social em que estão inseridas e das pessoas 

envolvidas. 

Assim, no contexto hospitalar pediátrico a aplicação 

prática do brincar  é essencial para o desenvolvimento 

neuropsicomotor infantil, contribui para o crescimento saudável 

e redução dos transtornos da hospitalização, adaptação 

ambiental e uma melhor aceitação e maior eficácia no 

tratamento. 

 A assistência de enfermagem nesse contexto torna-se 

fundamental, pois ao aplicar a ludoterapia essa funciona como 

uma intervenção de enfermagem, proporciona o cuidado mais 

centrado nas necessidades individuais e assim mais 

humanizado. 

 Portanto, a ludoterapia proporciona incontáveis 

benefícios ao seu aplicada pelo profissional enfermeiro à 

criança no contexto hospitalar, benefícios também estendido ao 

familiar e profissional envolvido. Ademais, o fortalecimento da 

humanização da assistência é fundamental para melhora clínica 

do paciente, tornando esse momento menos doloroso para o 

binômio criança-família. 
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RESUMO: A hospitalização infantil é considerada um evento 
negativo na vida da criança e de sua família. Assim, torna-se 
necessário que a equipe de enfermagem adote uma assistência 
humanizada e se engaje na construção de estratégias de 
educação em saúde no intuito de melhorar o cuidado ao infante. 
Assim, o presente estudo objetivou identificar na literatura as 
práticas educativas em saúde desenvolvidas pela equipe de 
enfermagem à criança hospitalizada e seus familiares. 
Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, nos meses de 
julho e agosto de 2020. Buscou-se artigos nas bases de dados 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 
Scopus Content Overview, Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature, Scientific Electronic Library Online e 
PubMed. Inicialmente, foram obtidos 1212 artigos, 
selecionando-se 15 para compor a amostra. Em relação aos 
estudos incluídos, a maior parte foram estudos nacionais 
(53,3%) e o ano de 2016 teve o maior número de publicações 
(40%). Evidenciou-se que as orientações verbais e 
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demonstrativas foram as mais utilizadas, porém, menos 
efetivas, fazendo-se necessário o uso de outras ações e 
recursos, como materiais didáticos, vídeos educativos e rodas 
de conversa, que se mostraram eficazes para promover a alta 
hospitalar, reduzir sentimentos de ansiedade, o risco de 
infecção cruzada e, ainda, para conhecer as demandas de 
educação em saúde dos familiares.  
Palavras-chave: Saúde da Criança. Enfermagem. Educação 
em Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A hospitalização infantil é um evento gerador de 

ansiedade, medo e preocupações, tanto para a criança, quanto 

para seus familiares (COSTA; MORAIS, 2016). A criança 

encontra-se em um ambiente novo, com pessoas 

desconhecidas, tem sua rotina alterada e, além disso, passa por 

procedimentos desconfortáveis que podem resultar em dor e 

sofrimento. Logo, é compreensível que este momento seja 

traumático e negativo em sua vida (PAULA et al., 2019). 

Nessa conjuntura, é requerido ao profissional de 

enfermagem empatia para reconhecer e lidar com todas as 

particularidades dessa situação (SANTOS et al., 2016). 

Portanto, é imprescindível que a equipe de enfermagem crie 

uma relação de confiança com a criança e seu acompanhante, 

de forma a facilitar o cuidado, promover saúde e diminuir o 

trauma decorrente da hospitalização (GOMES et al., 2015) 

Para tanto, segundo estudos, o enfermeiro não pode se 

limitar apenas ao saber técnico, ele deve utilizar estratégias 

capazes de tornar a criança e seu cuidador, sujeitos ativos e 

protagonistas durante a permanência no hospital (GOMES et 
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al., 2015; SANTOS et al., 2016). Dentre essas estratégias, 

destaca-se a educação em saúde, que tem como objetivo a 

melhoria da qualidade de vida do indivíduo ou do coletivo, 

através de saberes e ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde (TOSSIN et al., 2016).  

A educação em saúde surge como um articulador de 

saberes, ações e atitudes a serem adotados pela sociedade, 

favorecendo, assim, a autonomia do cuidado e modificando a 

forma de pensar e fazer saúde (PEREIRA et al., 2015). Além 

disso, ao elucidar o processo de saúde-doença-cuidado, o 

paciente e familiares se tornam motivados a tomarem atitudes 

favoráveis à saúde (AZEVEDO et al., 2018). Dessa forma, vê-

se que o processo educativo possibilitará à criança e ao seu 

cuidador a construção de um pensamento crítico-reflexivo por 

meio do saber (PEREIRA et al., 2015).  

No entanto, para promover a educação em saúde é 

importante considerar todas as experiências das pessoas 

envolvidas na ação educativa, considerando-as detentoras de 

conhecimentos e não, somente, receptores de informações 

técnicas (PEREIRA et al., 2017). Portanto, faz-se necessário 

que os profissionais de enfermagem utilizem abordagens 

participativas e proponham intervenções que promovam o 

diálogo e a troca de experiências e conhecimentos (TOSSIN et 

al., 2016) 

 Diante do exposto, o estudo justifica-se por evidenciar a 

importância das práticas educativas em saúde, papel essencial 

do profissional de enfermagem, para promover a saúde e 

autonomia do cuidado da criança hospitalizada, assim como, 

para diminuir sentimentos de medo e ansiedade. Portanto, o 



PRÁTICAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM À CRIANÇA HOSPITALIZADA E FAMILIARES: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

371 
 

presente estudo objetivou identificar na literatura as práticas 

educativas em saúde desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem à criança hospitalizada e seus familiares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método 

que se baseia na análise rigorosa, ampla e sistemática de 

pesquisas primárias, possibilitando a observação do estado do 

conhecimento e a identificação das possíveis lacunas na 

investigação sobre determinado assunto (OKANE et al., 2016). 

A construção da revisão fundamentou-se nas recomendações 

do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA).  

Para direcionar este estudo foi criada a seguinte questão 

norteadora: “Quais as práticas de educação em saúde 

desenvolvidas pela equipe de enfermagem à criança 

hospitalizada e seus familiares?”. 

A coleta ocorreu de julho a agosto de 2020, no qual 

buscou-se artigos nas bases de dados: Literatura Latino-

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

Scopus Content Overview (SCOPUS), Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e PubMed.  

Foi realizada uma consulta nos Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS) e elencados os descritores controlados, a 

saber: “criança hospitalizada”, “criança”, “enfermagem”, 

“educação em saúde” e “hospital”; além de equivalentes no 

idioma inglês conforme o Medical Subject Headings (MeSH): 
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“hospitalized child”, “children” "nursing", “health education” e 

"hospital". Utilizaram-se os operadores booleanos AND e OR 

para combinação entre os descritores. 

Os critérios de inclusão foram: artigos originais 

disponíveis na íntegra; publicados nos idiomas português, 

inglês ou espanhol; com recorte temporal de cinco anos (2015 

a 2020); estudos com público-alvo de até doze anos de idade 

incompletos considerados crianças conforme o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), preconizado pela Lei Nº 8069 

de 13 de Julho de 1990 (BRASIL, 1990); e, que contemplassem 

a temática da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: 

editoriais, teses, dissertações e revisões de literatura. 

Inicialmente, foram encontradas 1212 publicações. Após 

aplicação dos critérios de elegibilidade houve uma redução para 

321 artigos. Realizou-se a leitura dos títulos e resumos dos 321 

artigos com o objetivo de refinar a amostra, selecionando-se 70 

artigos para leitura na íntegra. Após avaliação dos estudos 

através da leitura criteriosa dos textos, 15 artigos foram 

selecionados para compor a amostra. Para melhor visualização 

do método aplicado foi construído um fluxograma (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma do método aplicado, Rio Grande do 
Norte, Brasil, 2020. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A classificação da evidência científica dos estudos 

incluídos na revisão fundamentou-se nos níveis de evidência 

estabelecidos pelo Joanna Briggs Institute (2013), que sugere 

uma classificação do tipo piramidal, no qual no topo da pirâmide 

encontram-se os estudos mais robustos do tipo 1.a, enquanto 

que no nível 5.e encontram-se estudos com o menor nível de 

evidência, caracterizando a base da pirâmide. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos estudos incluídos na revisão integrativa, oito (53,3%) 

foram pesquisas nacionais. O ano de 2016 (40%) teve o maior 

número de publicações. Em relação ao tipo de delineamento 

dos artigos avaliados, oito (53,3%) foram estudos 

observacionais e sete (46,7%) foram estudos do tipo 

experimental.  

Para sintetizar as informações dos estudos incluídos na 

revisão foi construída uma tabela (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Síntese dos estudos incluídos na amostra, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2020. 

Autores/
Ano 

Estratégias 
educativas 

Principais 
desfechos 

Tipo de 
estudo 

Nível de 
evidência 

Witkowsk
i et al., 
2019 

Treinamento em 
nutrição 
parenteral 
domiciliar aos 
familiares de 
crianças e 
adolescentes 
em reabilitação 
intestinal. 

O processo de alta 
de crianças e 
adolescentes em 
nutrição parenteral 
pode ser viável com 
o treinamento que 
não apresentou 
eventos adversos 
graves. 

Estudo 
descritivo 

transversal  

4.b 

Rodrigue
s et al., 
2019 

Orientações 
recebidas de 
forma verbal, no 
momento da alta 
hospitalar, aos 
pais de crianças 
e adolescentes 
com leucemia. 

Permite aos pais 
identificar os sinais 
e sintomas de 
agravamento clínico 
e manejo adequado. 
Não foram 
fornecidos 
orientações por 
escrito nem a opção 
de ligarem para um 

Estudo 
qualitativo, 
descritivo 

3.e 
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profissional em caso 
de dúvidas. 

Duarte et 
al., 2019 

Orientações 
verbais e 
demonstrativas 
do cuidado ao 
recém-nascido. 

As puérperas e 
familiares não 
tiveram 
oportunidade de 
expressar suas 
dúvidas, e 
compartilhar seus 
conhecimentos, o 
que fragiliza o 
processo educativo. 

Pesquisa 
qualitativa 

3.e 

Viana et 
al., 2018 

Roda de 
conversa com 
os familiares de 
crianças com 
necessidades 
especiais. 
Utilizou-se um 
boneco para 
demonstração 
de cuidados. 

Houve destaque 
para o boneco como 
um facilitador do 
aprendizado de 
novos saberes e 
habilidades. 
A roda de conversa 
conferiu segurança 
aos pais para 
realizar os cuidados 
domiciliares. 

Pesquisa 
descritiva e 
exploratória, 

com 
abordagem 
qualitativa 

4.c 

Gaskin et 
al., 2018 Ferramenta de 

alerta precoce 
para pais, 
utilizando o 
sistema de 
semáforo 
relacionado aos 
sinais e 
sintomas 
apresentados 
pela criança.  

O programa 
permitiu aos pais 
preparo e vigilância 
após a alta da 
criança. Também 
conferiu confiança 
para tomada de 
decisões e em 
reconhecer os 
sinais de 
normalidade do 
filho.  

Estudo 
qualitativo 
longitudinal 

4.c 

Queiroga 
et al., 
2017 

Intervenção 
educativa 
dialógica para 

A amostra manteve-
se nas duas 
avaliações na faixa 

Estudo 
intervencioni

sta, 

2.d 
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os cuidadores 
de crianças com 
cardiopatia 
congênita. 
Foram 
utilizados: 
projeção 
multimídia, 
materiais e 
técnicas sobre 
os cuidados. 

de ansiedade leve, 
mas a comparação 
entre os valores 
antes (17,12±10,46) 
e depois da 
intervenção 
(12,47±8,98) 
mostrou que ela foi 
eficaz na redução 
dos escores. 

exploratório, 
descritivo  

Chandon
net et al., 

2017 

Uso de materiais 
didáticos:pôster
es, adesivos e 
listas de 
verificação. E 
auditorias, 
baseadas nos 
Cinco Momentos 
para Higiene 
das Mãos da 
Organização 
Mundial da 
Saúde. 

Após a intervenção, 
a higiene das mãos 
adequada 
aumentou de 71% 
para 89%. 
Capacitou os pais a 
se manifestarem e 
solicitarem a higiene 
das mãos adequada 
dos profissionais de 
saúde. 

Estudo de 
intervenção 

4.c 

Simeone 
et al., 
2017 

Apresentou-se 
para os pais: 
fotos sobre a 
internação pós-
operatória; 
explicações 
sobre a 
assistência da 
criança; e, 
simulação de 
um caso desde 
o momento da 
internação até a 
alta. 

Houve uma 
diferença 
significativa com em 
relação ao estado 
de ansiedade entre 
o grupo 
experimental e o 
grupo controle, 
ilustrando que 
fornecer os pais 
com informações 
reduzirá 
significativamente 
seu nível de 
ansiedade 

 Estudo 
comparativo 
randomizado 

1.c 

Hsieh et 
al., 2017 

Livro 
educacional 
para crianças 

Não foram 
observados 
diferenças 

Estudo 
experimental 

com 

1.c 



PRÁTICAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM À CRIANÇA HOSPITALIZADA E FAMILIARES: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

377 
 

hospitalizadas 
sobre colocação 
intravenosa.  
As crianças 
puderam assistir 
seu vídeo 
favorito durante 
o procedimento. 

significativas na 
intensidade da dor, 
embora tenha tido 
uma 
redução no grupo 
experimental em 
relação ao grupo 
controle 

randomizaçã
o 

Monnerat 
et al., 
2016 

Foi utilizado a 
roda de 
conversa com 
familiares de 
crianças com 
necessidades 
especiais de 
saúde. 

A intervenção foi 
bem aceita pelos 
participantes, que 
expuseram suas 
dúvidas e 
dificuldades.  
Pode auxiliar os 
profissionais no 
preparo para alta.  

Estudo 
descritivo, 

com 
abordagem 
qualitativa 

4.c 

Veronez 
et al., 
2016 

Protocolo de alta 
para recém-
nascidos 
prematuros, 
considerando a 
participação 
materna durante 
a hospitalização 
do bebê. 

Observou-se a 
necessidade de 
individualização do 
processo 
educacional, que 
respeite as 
particularidades de 
cada família.  

Pesquisa 
descritiva 

4.c 

Rodgers 
et al., 
2016 

As principais 
estratégias de 
ensino foram: 
informação 
escrita e 
discussão; 
descrição de 
eventos atuais; 
oportunidades 
para perguntas; 
uso de termos 
leigos; ensino 
estruturado; 
prática. 

Os pais expressam 
a necessidade de 
um conteúdo 
educacional 
uniforme e de 
informações 
adicionais depois da 
alta. 
Entretanto, durante 
a internação, os 
pais expressaram 
um nível de 
conhecimento cada 
vez maior.  

Um projeto 
descritivo 

interpretativo 

3.e 
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Ni et al., 
2016  Programa de 

capacitação de 
educação em 
saúde para pais 
que cuidam dos 
filhos após 
cirurgia para 
doença cardíaca 
congênita. 

Os filhos de pais no 
grupo de 
intervenção tiveram 
medidas 
significativamente 
melhores de FEVE e 
SpO2 aos três 
meses após a 
cirurgia em 
comparação com o 
grupo controle. 

Ensaio 
clínico 

prospectivo 

2.c 

Staveski 
et al., 
2016 

Programa 
estruturado de 
ensino de alta 
para pais de 
crianças que 
passaram por 
cirurgia 
cardíaca.  
Os recursos 
utilizados foram 
apostilas e 
posters. 

Os pais do estudo 
sentiram-se 
menos preparado 
para alta após 
instruções de 
cuidados 
domiciliares.   

Estudo 
quase-

experimental
  

2.c 

Razera 
et., 2016 

Treinamento de 
pais com vídeo 
educativo sobre 
os cuidados 
pós-operatórios 
de queiloplastia 
e palatoplastia. 
Foram 
entregues um 
manual de 
orientações no 
momento da 
alta. 

Verificou-se que o 
grupo que utilizou o 
vídeo educativo 
como proposta de 
ensino apresentou 
melhor aquisição de 
conhecimento em 
comparação ao 
grupo controle. 

Ensaio 
clínico 

randomizado 

1.c 

Fonte: Autoria própria. 

 

Sendo a educação em saúde parte da rotina do 

profissional enfermeiro, vê-se que este é o principal 
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responsável por orientar e explicitar eventuais dúvidas de seus 

pacientes e familiares (DALMOLIN et al., 2016). Logo, o 

enfermeiro enquanto educador da saúde tem a capacidade de 

promover aos seus pacientes melhor enfrentamento e 

engajamento ao tratamento, especialmente em situações de 

hospitalização infantil (FARIAS; NERY; SANTANA, 2018). Mas, 

para tanto, é necessário identificar as principais demandas de 

educação da criança e seus familiares, de forma que o processo 

educacional seja baseado em suas respectivas realidades 

(SOLAN et al., 2015; SANTOS et al., 2020). 

Ao analisar os estudos incluídos na revisão, evidenciou-

se que os enfermeiros utilizaram, predominantemente, as 

orientações verbais e demonstrativas como forma de educar os 

familiares para a alta hospitalar das crianças. Entretanto, 

corroborando com o presente estudo, Tavares et al (2016) 

identificou em sua pesquisa que parte das orientações 

fornecidas pelos profissionais são imediatamente esquecidas 

pelos pacientes. Nesse sentido, estudo indica que tal fato pode 

ser resultado da dificuldade em memorizar a quantidade de 

informações recebidas durante a hospitalização (SOLAN et al., 

2015).  

Diante do exposto, considerando-se que em situações de 

alta hospitalar devam ser priorizados a comunicação e a 

segurança do paciente, recomenda-se aos profissionais de 

enfermagem fornecer, além das orientações verbais, materiais 

escritos para que os familiares possam consultar em caso de 

dúvidas (NUNES et al., 2020). A equipe de enfermagem 

também pode fundamentar seu processo educacional em ações 

ou recursos de informação, incluindo materiais didáticos que 
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facilitem a compreensão dos envolvidos e que permitam a 

participação ativa destes (DALMOLIN et al., 2016). 

Nessa perspectiva, dentre as ações educacionais 

ressalta-se o uso de programas padronizados de 

treinamento/capacitação de educação em saúde, que em 

países desenvolvidos, têm aumentado a autoconfiança dos pais 

para cuidar de seus filhos após a alta hospitalar (LERRET et al., 

2015). Precce e Moraes (2020) também afirmam que o 

enfermeiro ao incorporar ações educativas em sua rotina 

possibilita uma transição hospital-domicílio bem sucedida, uma 

vez que permite a aquisição de habilidades necessárias para o 

cuidado da criança em domicílio, demonstrando,  assim, a 

importância de programas educacionais para alta hospitalar.  

Ainda, em consonância com os estudos avaliados, Solan 

et al (2015) indica em seu estudo que quando o conhecimento 

dos pais, sobre como cuidar de seus filhos, é limitado, há uma 

falta de confiança para fazê-lo em casa, o que pode prejudicar 

a continuidade do cuidado pós-alta. Logo, o preparo 

inadequado dos pais pode repercutir em eventuais riscos para 

a saúde da criança, como erros na administração de 

medicamentos e maior procura por atendimento de emergência 

(SOLAN et al., 2015; NUNES et al., 2020).  

Conforme o estudo de Luzia et al (2018), evidencia-se 

que a oferta de materiais didáticos em ambiente hospitalar 

fortalecem a segurança do paciente, pois conscientizam os 

familiares e profissionais quanto a adoção de práticas em saúde 

adequadas. Outro estudo semelhante observou que o uso de 

cartilha com informações de biossegurança para orientar 

acompanhantes, repercutiu em melhores atitudes no ambiente 
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hospitalar, reduzindo, assim, o risco de infecção cruzada, 

corroborando com os achados da revisão (AZEVEDO et al., 

2018).  

Ações coletivas, como a roda de conversa, mostram-se 

promissoras no âmbito hospitalar. Essa prática consiste na 

troca dialógica de experiências, saberes e questionamentos, 

configurando-se como tecnologia educativa embasada nos 

pressupostos do educador e filósofo Paulo Freire (SANTOS et 

al., 2020). É uma importante estratégia de educação em saúde 

para a enfermagem, que através do empoderamento do sujeito, 

consegue facilitar o esclarecimento popular e a absorção de 

conhecimentos dos pacientes e familiares; além disso, permite 

aos profissionais a identificação das principais dúvidas e 

lacunas na aprendizagem dos mesmos (DIAS et al., 2018).  

Corroborando com o presente estudo, uma pesquisa 

realizada com pais de recém-nascidos, afirma que 88% dos 

participantes reconheceram a roda de conversa como um eficaz 

instrumento educacional, especialmente, por possibilitar um 

cuidado seguro de seus filhos pós-alta (SANTOS et al., 2020). 

Em estudo semelhante, realizado pela enfermagem, mães 

participantes da intervenção mediante roda de conversa, 

obtiveram alto nível de autoeficácia para amamentação quando 

comparadas às mães do grupo controle, demonstrando, assim, 

o êxito dessa intervenção (SCHULTZ et al., 2020).  

Outra estratégia educativa eficaz para promoção da 

saúde da criança hospitalizada é o vídeo educativo. Devido sua 

versatilidade, o recurso tecnológico audiovisual demonstra o 

avanço do cuidado de enfermagem (DALMOLIN et al., 2016). 

Tal ferramenta permite a aproximação entre os conteúdos 
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abordados, a criança e seus cuidadores, facilitando a 

aprendizagem e a capacitação destes (LIMA et al., 2017). Em 

estudo realizado na Colômbia, o vídeo educativo foi utilizado 

como instrumento de apoio social para cuidadores informais; 

como resultado, observou-se a efetividade dessa ferramenta 

por proporcionar melhor clareza e compreensão do tema 

exposto (MARTÍNEZ; SILVA, 2015). 

Por fim, salienta-se que somente em um dos artigos 

analisados houve a participação da criança na ação educativa. 

Este objetivou a redução do medo e da dor durante 

procedimento de punção venosa através de um livro de fotos 

educacionais (HSIEH et al., 2017). Embora, existam poucas 

evidências sobre a efetividade dessa estratégia, estudos 

observam que a criança ao receber informações prévias sobre 

a punção venosa apresenta menos medo durante o 

procedimento, corroborando com o estudo analisado (BIRNIE 

et al., 2018).  

Porém, não é possível tirar conclusões sobre a eficiência 

do livro educacional, principalmente em relação a redução da 

dor, uma vez que, somente um estudo abordou a temática. 

Todavia, tal ação está em consonância com a humanização no 

atendimento à saúde, por considerar a singularidade da criança 

hospitalizada, oferecendo-a cuidado adequado capaz de 

minimizar o sofrimento, estresse e trauma do adoecimento e 

hospitalização (OLIVEIRA et al., 2015). 

Ainda, mesmo que a criança em idade escolar apresente 

algum entendimento sobre sua doença, ela encontra-se em 

vulnerabilidade, especialmente no contexto de hospitalização, 

no qual seu controle e poder são diminuídos (SILVA et al., 
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2017). Tal fato, somado às particularidades próprias desse 

público, pode explicar a escassez de estudos que os envolva 

em intervenções educativas. Contudo, a literatura apresenta 

outras estratégias de distração eficazes para amenizar os 

efeitos negativos da hospitalização, sendo elas as atividades 

lúdicas, como o uso de brinquedos terapêuticos durante 

procedimentos (SILVA et al., 2017).  

Ressalta-se a limitação dessa pesquisa pela escassez 

de estudos que abordassem estratégias educativas com a 

participação de crianças hospitalizadas, restringindo a análise 

sobre o assunto. Entretanto, o presente estudo mostra-se 

relevante por reforçar a importância da educação em saúde 

proporcionada pelo enfermeiro durante a hospitalização da 

criança, seja para minimizar traumas, garantir o cuidado 

domiciliar seguro ou identificar as demandas de ensino de 

paciente e familiares, gerando, assim, evidências para a 

construção de diferentes tecnologias, materiais e estratégias 

educativas para o uso na prática clínica. 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo identificou que as práticas de 

educação em saúde adotadas pela equipe de enfermagem à 

criança hospitalizada e seus familiares foram em sua maioria as 

orientações verbais e demonstrativas, seguido dos programas 

de educação em saúde, elaboração de materiais didáticos, roda 

de conversa, vídeo educativo e o livro educacional, sendo o 

último o único a ser desenvolvido com a participação do 

infante.  
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Ainda, salienta-se que o profissional de enfermagem 

possui papel primordial nas ações educativas, sendo o 

responsável por orientar, planejar e construir intervenções e 

saberes a favor da melhoria da qualidade de vida do paciente. 

Também, evidenciou-se que o enfermeiro, através do processo 

educativo, consegue proporcionar aos seus pacientes e 

familiares sentimentos de bem-estar e tranquilidade por 

compreenderem melhor a patologia, tratamento e cuidados pós-

alta.  

Por fim, vale destacar a contribuição do presente estudo 

para a enfermagem, enquanto ciência, por proporcionar o 

entendimento das lacunas no conhecimento de modo que seja 

viável a construção de práticas de educação em saúde eficazes 

e direcionadas, baseadas em evidências científicas; ademais,  

considerando-se a individualidade da criança hospitalizada e 

seus familiares. 
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RESUMO: O uso do desenho-estória “inquérito” no período pré-
operatório visa auxiliar na avaliação da compreensão dos 
sentimentos e percepção da criança sobre o seu procedimento 
cirúrgico.  Trata-se de um Estudo de campo descritivo, 
qualitativo, desenvolvido em um hospital público, que assiste a 
população infanto-juvenil. A população foi composta por 15 
crianças, no período pré-operatório, na faixa etária de 7 a 12 
anos. Os dados foram coletados por intermédio da entrevista 
presencial. A análise das entrevistas deu-se por meio da técnica 
de Análise de Conteúdo sugerida por Bardin, e os desenhos 
foram estudados através do método d-e. Foram identificadas 
três categorias: Repercussões físicas e psicológicas no período 
pré-operatório da criança; Sentimentos que envolvem o período 
pré-operatório e a própria cirurgia; A dicotomia afetiva entre o 
lar e o hospital: repercussões sobre a criança. Conclui-se que 
os aspectos que circundam a hospitalização podem influenciar 
negativamente nas experiências das crianças no período pré-
operatório. Acredita-se que essas reações podem ser oriundas 
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da necessidade de adaptação a um ambiente desconhecido 
advindo do distanciamento da vida cotidiana e familiar. 
 
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica. Período pré-

operatório. Criança hospitalizada. Linguagem da criança. 

Ludoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura tem apontado o desenho como uma 

alternativa de modificar o cotidiano da criança hospitalizada, 

pois foi possível perceber que através de um contato entre o 

real e o imaginário, ela pode atravessar as barreiras da doença 

e as situações que ela está submetida em âmbito hospitalar. Na 

assistência à saúde, a recreação deve ser utilizada tanto para 

cumprir sua função crucial como terapêutica, revelando o 

Brinquedo Terapêutico (BT) como principal instrumento de 

intervenção em Enfermagem à criança que se encontra em 

estado vulnerável (PONTES et al., 2015). 

Considerando o contexto de inserção da criança para 

intervenção cirúrgica, cabe ressaltar que o cuidado pré-

operatório é considerado por muitos autores o período 

essencial de todo processo assistencial e, por isso, o BT, que 

pode ser aplicado por meio de diversas atividades, como 

desenhar, reduz a ansiedade pré-operatória em crianças, pois 

a hospitalização em si constitui-se como fator de enorme 

estresse, ansiedade e sofrimento para a criança, onde estão 

implícitas a separação das rotinas diárias e das pessoas de 

referência (pais), o que pode influenciar negativamente na sua 

evolução e desenvolvimento harmonioso (SANTOS, 2015). 



SENTIMENTOS E PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS NO 
PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO UTILIZANDO A TÉCNICA DESENHO-

ESTÓRIA 

390 
 

Dessa forma, com a utilização do desenho, as crianças 

podem perceber que os cuidados hospitalares se restringem à 

realização de procedimentos técnicos que causam dor, 

deixando-as tristes e ansiosas; porém, entende-se que estes 

procedimentos invasivos, não invasivos e dolorosos são 

necessários para a recuperação da sua saúde e, 

consequentemente, para obtenção da alta hospitalar e 

reaproximação da sua realidade (TRINCA, 1987). 

Nesse ínterim, faz-se necessário buscar o conhecimento 

acerca da percepção e dos sentimentos expressos pela criança, 

utilizando BT através do desenho, auxiliando o profissional de 

enfermagem a compreender as necessidades da criança, 

podendo contribuir para o planejamento de um cuidado integral 

e humanizado, a fim de tornar essa experiência menos 

traumática para ela. Nesse sentido, o presente estudo teve 

como questionamentos: Qual é a percepção da criança sobre a 

cirurgia? Quais os sentimentos manifestados pelo cliente 

pediátrico frente ao procedimento cirúrgico? 

Diante do exposto, ressalta-se que a técnica do desenho-

estória visa auxiliar na avaliação da compreensão dos 

sentimentos e percepção da criança no período pré-operatório 

sobre o seu procedimento cirurgico. Ou seja, o d-e é um método 

de grande eficácia, uma vez que facilita a comunicação da 

criança com o pesquisador, sendo representada por meio de 

sinais e desenhos, elucidando e/ou complementando as 

informações das entrevistas.  

Frente ao contexto, o objetivo deste estudo dar-se-á 

compreender os sentimentos e a percepção de crianças no 

período pré-operatório sobre o seu procedimento cirugico.  



SENTIMENTOS E PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS NO 
PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO UTILIZANDO A TÉCNICA DESENHO-

ESTÓRIA 

391 
 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 Trata-se de um estudo de campo descritivo, com 

abordagem qualitativa, desenvolvido no setor clínica cirúrgica 

do Complexo Hospitalar Arlinda Marques, referência no cuidado 

à criança e ao adolescente, no município de João Pessoa/PB-

BR, no mês de fevereiro de 2019. Teve aprovação pelo comitê 

de ética em pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa, 

sob protocolo 04402918.2.0000.5176.  

 A construção deste estudo foi norteada pelo checklist 

consolidated criteria for reporting qualitative research (coreq), 

uma ferramenta metodológica que dispõe sobre boas práticas 

no desenvolvimento de estudos qualitativos (TONG et al., 

2007).  

 A população do estudo foi composta por 15 crianças que 

integravam os leitos do referido setor, elencadas de forma não 

probabilística e por conveniência, que assinaram o termo de 

assentimento para crianças e adolescentes e que atenderam 

aos seguintes critérios de inclusão: crianças que estão 

hospitalizadas na clínica cirúrgica e leito dia, no período pré-

operatório, com faixa etária de 7 a 12 anos, conscientes e 

orientadas. Foram excluídas da pesquisa as crianças que não 

se encontravam no setor de clínica cirúrgica, crianças em pós-

operatório e crianças com a não permissão do responsável.  

 A entrevista foi realizada no próprio leito do paciente, 

alocado em enfermaria coletiva, em horário propício e de maior 

demanda cirúrgica, alternando-se entre os dias da semana, 

tendo em vista a disponibilidade de crianças e respeitando a 

faixa etária de inclusão proposta por esta pesquisa. Teve tempo 
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médio de trinta minutos, e foi gravada com o auxílio de um 

dispositivo para captação de áudio.  

 A entrevista foi norteada por um questionário 

semiestruturado e desenhos (elaborados pelas crianças 

participantes). Foram realizados os seguintes questionamentos 

e comandos: você sabe me dizer o porquê que você se encontra 

aqui no hospital?; sabendo que você vai passar por uma cirurgia 

e que algumas pessoas vieram conversar com você sobre essa 

cirurgia, desenha para mim como você entende o procedimento 

cirúrgico neste momento.  

 Após a elaboração do d-e, a pesquisadora pediu à criança 

para que explicasse o desenho contando uma estória e, caso a 

estória relatada deixasse dúvidas, realizava-se o seguinte 

“inquérito” para esclarecimento e compreensão do d-e: explica 

para mim o que você desenhou; o que você gostaria de ter 

agora?; o que você sente agora?; o desenho ajudou a você de 

alguma forma? por quê? 

 Optou-se pela transcrição integral da fala, pós-coleta. Os 

dados foram agrupados para análise usando os softwares word 

e excel, da microsoft, versão 2013. A análise se deu por meio 

da técnica de análise de conteúdo sugerida por Bardin (2011), 

e os desenhos foram estudados através do método desenho 

estória (d-e) “inquérito”.  

 A técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2011) consiste em uma categorização temática do próprio 

conteúdo inserido no discurso do entrevistado por meio de 

técnicas sistemáticas e categóricas. O prosseguimento 

metodológico foi realizado através do cumprimento das fases 

que consistem em: pré-análise dos dados coletados, 
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exploração do material e leitura fidedigna, categorização e o 

tratamento dos resultados dispostos no corpus.  

 O método desenho-estória (d-e) “inquérito” é um tipo de 

entrevista que permite a criança encontrar novos meios para se 

comunicar e expressar os seus sentimentos, com objetivo de 

investigar as subjetividades e intermediar a comunicação do 

profissional e paciente, auxiliando a criança e arquitetar parte 

de seus conflitos nessa situação de crise précirúrgica (TRINCA, 

2003; TRINCA, 1987).  

 Para a realização da pesquisa foi levado em consideração 

o que preceitua a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, que trata dos preceitos éticos e demais aspectos que 

englobam as pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 

2012). bem como a Resolução n° 564/2017 do COFEN, que 

dispõe sobre o código de ética dos profissionais de enfermagem 

e, em respeito às normativas voltadas ao cuidado e 

preservação da criança (COFEN, 2017). levar-se-á em 

consideração a prerrogativa que traz o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), como descreve a lei 8.069 de 13 de julho 

de 1990 (BRASIL, 1990). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Dos 15 desenhos e discursos coletados, 13 (86,6%) foram 

analisados, uma vez que 2 (13,4%) desenhos não compuseram 

a população devido à ausência de conteúdo pós-análise. Diante 

disso, 8 (53,3%) dos entrevistados eram do sexo masculino; e 

10 (66,6%) crianças tinham entre 7 e 9 anos, e 5 (33,3%) tinham 

entre 10 e 12 anos. Em relação aos procedimentos cirúrgicos, 

7 (46,6%) crianças realizaram postectomia, 3 (20%) 
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apendicectomia, 2 (13,3%) excisão de pele, 1 (6,6%) retirada 

de abcesso perianal, 1 (6,6%) herniorrafia inguinal e 1 (6,6%) 

esvaziamento vesical. Foram encontradas três categorias 

mediante análise dos discursos e dos desenhos:  

 

Categoria 1 - Repercussões físicas e psicológicas no período 

pré-operatório da criança;  

Categoria 2 - Sentimentos que envolvem o período 

préoperatório e a própria cirurgia;  

Categoria 3 - Dicotomia entre estar no lar e no hospital e as 

repercussões na criança. Não foi identificado saturação de 

dados nos discursos. 

 

 Neste estudo, as crianças revelam suas experiências 

vivenciadas durante todo o processo que antecede o momento 

da cirurgia, bem como o descobrimento dos aspectos positivos 

e negativos dessa etapa que, a partir das suas limitações, as 

crianças apresentaram suas subjetividades, sentimentos de 

alegria ou de tristeza e seus conceitos sobre o procedimento 

cirúrgico e os cuidados realizados pela equipe de saúde. A 

hospitalização é capaz de causar uma experiência estressante, 

desagradável e traumática na criança. E, apesar de ser 

indispensável para o restabelecimento da saúde, é um meio de 

produzir medo, ansiedade e insegurança. Esses aspectos são 

percebidos nas estórias seguintes:  
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Categoria 1 - Repercussões físicas e psicológicas no 

período pré-operatório da criança 

 

Figura 1. Sensações físicas desconfortáveis no pré-operatório. 
Jean Grey, João Pessoa, PB, Brasil, 2019 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

“Eu saindo da minha casa pra vim fazer cirurgia [...] queria água 

[...] quero ir pra casa [...] quero água, tô com sede”. (Jean Grey)  

 

 Das 15 crianças do estudo, 1 (6,6%) apresentou 

repercussões físicas, fato evidenciado pelo relato acima, 

manifestando sintomas associados a este período, como: sede, 

ansiedade, dor, tristeza, medo, além de diversos outros fatores 

evidenciados ao decorrer da coleta de dados realizada pelo 

pesquisador.  

 A sede no período pré-operatório traz uma sensação de 

desconforto, que subjuga até mesmo a dor ou a fome. Não 
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reduzida, apodera-se totalmente da consciência, aumentando 

ansiedade, irritabilidade e fraqueza. É importante que os 

profissionais de saúde compreendam a fragilidade do paciente 

cirúrgico em seus momentos de tensão e instabilidade, com 

repercussões distintas para ele (SILVA et al., 2016).  

 Em pacientes submetidos a cirurgias, a sede é incidente e 

de alta intensidade, desencadeada por múltiplos fatores, como 

jejum, medicações e perdas sanguíneas. Semelhantemente à 

dor, a sede é um fenômeno subjetivo e apresenta sinais 

identificáveis que alteram o funcionamento físico, mental e 

social do paciente (SILVA et al., 2016).  

 Entre os distúrbios emocionais observados no pré-

operatório, a ansiedade é um dos mais frequentes e comuns, 

com caráter universal, vivenciada por quase todos os clientes 

pediátricos, a qual pode influenciar na resposta do indivíduo ao 

tratamento cirúrgico e acarretar efeitos negativos na assistência 

de enfermagem e na recuperação pós-operatória da criança 

(KAZITANI et al., 2017).  

 No pré-operatório, a intensidade da repercussão física 

aumenta ao decorrer do tempo, e o cliente utiliza subterfúgios 

para aliviá-las, como: recorrer ao sono numa tentativa de 

ignorar a realidade, ingerir mais água do que o permitido ao 

tomar medicamentos orais, utilizar da ludoterapia para 

esquecer-se da sintomatologia pertinente ao tempo que 

antecede o procedimento cirúrgico, recorrer aos recursos 

tecnológicos, como o uso de celulares ou tablets, para estimular 

o entretenimento virtual no âmbito hospitalar (CONCHO et al., 

2015).  



SENTIMENTOS E PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS NO 
PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO UTILIZANDO A TÉCNICA DESENHO-

ESTÓRIA 

397 
 

 Os achados desta categoria mostraram que as crianças que 

aguardavam cirurgia se apresentaram ansiosos e tiveram 

demais sintomas que repercutiram no seu bem-estar e 

induziram a um sofrimento psicobiológico. Com essa afirmativa, 

se faz necessário a intervenção do profissional de enfermagem 

no período pré-operatório, visando reduzir a ansiedade e 

melhorar os resultados no pós-operatório, sendo parte vital do 

plano de manejo geral do paciente (MELCHIOR et al., 2018). 

 

Categoria 2 - Sentimentos que envolvem o período 

préoperatório e a própria cirurgia  

 

 Cerca de 9 (60%) participantes apresentaram sentimentos 

que antecedem o procedimento cirúrgico e, após os relatos 

expostos acima, foi possível observar as emoções que 

envolvem o período pré-operatório e a própria cirurgia, assim 

como os sentimentos subjetivos incapazes de serem 

demonstrados e narrados durante as perguntas realizadas pelo 

pesquisador ao decorrer da coleta de dados. 

 

Figura 2. Sentimentos e sensações vivenciados pela criança no 
pré-operatório. Mulher Maravilha, João Pessoa, PB, Brasil, 
2019 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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“Eu tava com dor de barriga, aí eu tava vomitando e com um 

pouquinho de diarreia, eu tava em outro hospital e vim pra cá 

na ambulância, eles me deram uma cadeira de rodas e minha 

irmã me levou [...] Eu tava chorando”. (Mulher Maravilha) 

 

Figura 3. Medos e anseios relacionados ao ambiente 
hospitalar. Pantera Negra, João Pessoa, PB, Brasil, 2019 
 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

“Esse sou eu chorando, o hospital e a planta da minha casa [..] 

queria era minha casa, não gosto daqui”. (Pantera Negra) 

 

 Nos relatos observou-se que há uma citação sobre o chorar 

como expressão de tristeza, porém somente a figura 3 o boneco 

tem face com lágrimas. Ainda nesta figura, visualmente 
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percebe-se que o ambiente criado pela criança remete a sua 

casa (devido à estrutura) e a presença da árvore. No entanto, 

na fala ele explica que se trata do hospital, e que a árvore é a 

planta da sua residência.  

 O mesmo é observado na figura 2. Crianças são 

consideradasvulneráveis para encarar circunstâncias adversas, 

principalmente aquelas vinculadas à saúde. Em algumas 

situações, como ser submetido a uma intervenção cirúrgica, há 

uma amplificação nas reações de luta, fuga e resistência a 

adapatação, que culminam em um estado de alerta constante 

(GONÇALVES et al. 2014).  

 A representação da casa pode ser explicada pela psicologia 

como lembrança do ambiente que confere a criança proteção 

(Cossemelli, 1998). O uso afetivo da palavra “casa” reflete o 

lugaronde a criança sente-se protegida, e é também onde ela 

constrói relações. Esse ambiente é visto como um reservatório 

de lembranças que pode ser lembrado através de um detalhe 

ou um objeto (MUSSI; CÔRTES, 2010).  

 Nos ambientes, móveis e objetos podem ser considerados 

como um esboço de memórias que remetem o lar como um 

ambiente confortável devido à privacidade, intimidade e vida 

familiar, visto que o bem-estar doméstico é uma necessidade 

humana que precisa ser satisfeita (MUSSI; CÔRTES, 2010).  

 Uma das maneiras de reduzir o estresse consiste na 

elaboração de intervenções lúdicaspara ocompartilhamento de 

informações com as crianças e familiares, bem como, a 

utilização da ludoterapia através do profissional de enfermagem 

(GONÇALVES et al., 2014).  
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 As narrativas acima evidenciamdificuldades associadas à 

hospitalização de uma criança, como: estar fora de casa, sentir 

medo evidenciado pelo choro eassociado ao âmbito hospitalar. 

Esses fatores desencadeiam sentimento de tristeza durante a 

hospitalização (COSTA; MORAIS, 2017).  

 O sofrimento do cliente pediátrico durante o período pré-

operatório pode ocorrer devido a essa mudança brusca na 

rotina, pois o ambiente hospitalar modifica o horário e a forma 

de execução de atividades simples, como alimentação, higiene 

e repouso, além dos cuidados prestados pelos profissionais de 

saúde (COSTA; MORAIS, 2017). Desse modo, realizar uma 

assistência humanizada durante a hospitalização pode ajudar a 

criança na adaptação ao ambiente hospitalar (WEBER, 2010; 

MEDEIROS et al., 2018).  

 

“Quando a gente tava vindo, eu tava com medo. Essa é minha 

mãe... eu... e a enfermeira, ela brincou comigo (enfermeira) [...] 

eu gosto dela”. (Tempestade)  

 

 No que se refere o relato acima, pode-se afirmar que, o 

profissional de enfermagem foi lembrado em detrimento da 

assistência de enfermagem humanizada, que englobam 

intervenções lúdicase técnicas (manuseio de venóclise). Os 

enfermeiros são considerados essenciais no processo de 

hospitalização infantil, por serem os profissionais que estão 

presentes desde a admissão do paciente no setor, até quando 

se opta ou se faz necessário à intervenção cirúrgica (SANTOS; 

MARANHÃO, 2016). Diante disso, ressalta-se que, as crianças 
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em idade escolar são capazes de compreender os conceitos de 

doença e do procedimento cirúrgico (BROERING, 2008). 

 Por sua vez, uma forma de iniciar a comunicação com a 

criança pode ser realizada por dirigir as perguntas a ela, como 

por exemplo: “você sabe me dizer por que está aqui?”. Ainda 

pode ser utilizada a iconografia adaptada aos termos da idade 

e compreensão da criança, caso o enfermeiro não obtenha 

respostas verbais satisfatórias. 

 

Figura 4. Assistência hospitalar humanizada ao público 
pediátrico. Tempestade, João Pessoa, PB, Brasil, 2019  
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Categoria 3 - A dicotomia afetiva entre o lar e o 

hospital:repercussões sobre a criança 
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Figura 5. Dificuldades de adaptação ao ambiente hospitalar. 
Capitão América, João Pessoa, PB, Brasil, 2019 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

“Sou eu chorando porque eu tava saindo de casa pra cá [...] eu 

não queria por isso eu chorei, não queria vir”. (Capitão América)  

 

 Cerca de3 (20%) crianças apresentaram vértices entre 

estar no lar e estar no hospital. E, de acordo com os relatos, foi 

possível descrever esta dicotomia encontrada no cliente 

pediátrico juntamente com suas repercussões que antecedem 

o momento do procedimento cirúrgico.  

 Após o relato acima, pode-se observar que o cliente 

pediátrico, durante o processo de hospitalização,encontra 

dificuldades de adaptação rápida a um ambiente diferente do 

seu lar, pois se depara com uma realidadedesconhecida, 

incerta, estranha e complexa.  

 Diante disso, muitos estímulos contribuem para o 

aparecimento de situações desconfortáveis, que ocasionam 
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sofrimento, sensação de abandono e medo do desconhecido, 

provocando traumas (FARIAS et al., 2017).  

 Durante a hospitalização, o uso do BT é indicado no 

processo de internação, uma vez que permite às crianças 

atividades divertidas e que estimulam a cognição, promovendo 

sentimento de calma e segurança. Isso pode despertar 

sensação de controle para esta, visto que no âmbito hospitalar 

a maioria das decisões são tomadas para a criança e não por 

ela.  

 Além disso, o BT é uma ferramenta que intermedia 

acomunicação lúdica entre o profissional de saúde e a criança 

(FARIAS et al., 2017). Outro aspecto relevante diz respeito à 

presença da família, que deve ser considerada pela equipe de 

enfermagem visto que ela é responsável por diversos aspectos 

positivos na recuperação da criança, satisfazendo muitas das 

suas necessidades de conforto e segurança, além de colaborar 

com informações significativas que favorecem a assistência 

bem como a aceitação da realização de procedimentos 

terapêuticos pelos pais (REIS et al., 2016).  

 Neste contexto, o profissional de enfermagem possui 

importante papel na hospitalização da criança, podendo 

minimizar os efeitos negativos evidenciados pela separação 

familiar e das atividades diárias, relacionados a perda de 

controle e medo de lesão corporal devido a procedimentos, 

além disso, o enfermeiro pode cuidar da família fornecendo 

apoio para suas dificuldades (FARIAS et al., 2017). 
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CONCLUSÕES  

 

A pesquisa possibilitou evidenciar os sentimentos 

expressos pela criança no período pré-operatório. Foi visto que 

a cirurgia pode desencadear repercussões negativas na 

criança, como emoções subjetivas, sentimentos negativos e 

restrições durante a hospitalização. A técnica lúdica pode 

minimizar os sentimentos negativos expostos e relatados pelos 

clientes pediátricos. A realização deste estudo permitiu ainda a 

reflexão acerca dos aspectos que circundam a hospitalização e 

que podem influenciar negativamente na experiência 

vivenciada por crianças no período pré-operatório. No mais, 

acredita-se que essas reações podem ser oriundas da 

necessidade de adaptação a um ambiente desconhecido 

advindo do distanciamento da vida cotidiana e familiar. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 
Borges ES, Clauss E. A importância do desenho como expressão e registro 
infantil. Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa - NIP/ ICESP/ Faculdades 
Promove de Brasília, 2011. 
Brasil. Lei no 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 
1990. 
Brasil, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466. 
Brasília, 2012. 
Broering CV, CrepaldiMªA. Preparação psicológica para a cirurgia em 
pediatria: importância, técnicas e limitações. Paidéia, 18(39):61-72, 2008. 
Concho MF, Nascimento LA, Fonseca LF, Aroni P. Sede perioperatória: 
uma análise sob a perspectiva da teoria de manejo de sintomas. Rev. 
enferm USP. 49(1):122-128, 2015. 
Conselho Federal de Enfermagem – COFEN. Resolução 546. Brasília, 
2017. 



SENTIMENTOS E PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS NO 
PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO UTILIZANDO A TÉCNICA DESENHO-

ESTÓRIA 

405 
 

Costa TA, Morais AC. A hospitalização infantil: vivência de crianças a partir 
derepresentações gráficas. Rev. enferm UFPE. 11(Supl. 1):358-67, 2017. 
Farias DD, Gabatz RIB, Terra AP, Couto GR, Milbrath VM, Schwartz EA. 
Hospitalização na perspectiva da criança: uma revisão integrativa. Rev. 
Enferm UFPE,11(2):703-11, 2017.  
Gasparetto LG, Bandeira C, Giacomoni CH. Bem-estar subjetivo e traços 
de personalidade em crianças: uma relação possível?.Temaspsicol, 25( 2 
):447-457, 2017.  
Gonçalves AN, Bortolotti FS, Menezes M, Broering CV, Crepaldi MA. 
Memórias sobre cirurgias eletivas: o que expressam as crianças. Rev 
SBPH, 17(1):5- 25, 2014.  
Kazitani BS, et al. Ansiedade e depressão préoperatória: diferenças entre 
pacientes submetidos à primeira cirurgia. Rev. Rene, 19(3019):1-7, 2017. 
Medeiros KB, Chaves APB, Queiroz FRL, Abreu MA, Costa MC. 
Ludoterapia no ambiente hospitalar: subsídios para o cuidado de 
enfermagem. Revista UNI-RN, 12(1/2):102-115, 2018.  
Melchior LMR, Barreto RASS, Alencar LKB, Nunes DS, Sila TM, 
OlveiraIFR. Avaliação do estado de ansiedade pré-operatória em pacientes 
cirúrgicos hospitalizados. Rev. Enferm. UFJF, 4(2):107–114, 2018.  
Mussi LH, Côrte B. O significado “afetivo” daquilo que chamamos “casa”: 
uma reflexão através do cinema. Caderno Temático Kairós 
Gerontologia, 8:231-242, 2010.  
Oliveira AMM, Silvestro VS. O impacto emocional sofrido pelo escolar em 
processode hospitalização. Rev. de Ciências Humanas da UNIPAR, 
23(1):15-27, 2015.  
Oliveira CS, Maia EBS, Borba RIH, Ribeiro CA. Brinquedo Terapêutico na 
assistência àcriança: percepção de enfermeiros das unidades pediátricas 
de um hospital universitário. Rev.Soc. Bras.Enferm. Ped, 15(1):21-30, 
2015.  
Pontes JED, Tabet E, Folkmann MAS, Cunha MLR, Almeida FA. Brinquedo 
Terapêutico: preparando a criança para a vacina. Rev. Einstein, 13(2):238-
4, 2015.  
Prado PF, Cardoso NR, Souza AAM, Figueiredo ML. Vivenciando o 
processo cirúrgico: percepção e sentimentos da criança. Rev. baiana. 
enferm., 31(3):1-9, 2017.  
Reis AT, Santos RS, Caires TLG, Passos RS, Fernandes LEP, Marques 
PA. O significado da segurança do paciente cirúrgico pediátrico para a 
equipe de enfermagem. CogitareEnferm, 21(esp):01-08, 2016.  
Santos JP, Maranhão DM. Cuidado de Enfermagem e manejo da dor em 
criançashospitalizadas: pesquisa bibliográfica. Rev. Soc. Bras. Enferm. 
Ped., 16(1):44-50, 2016.  



SENTIMENTOS E PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS NO 
PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO UTILIZANDO A TÉCNICA DESENHO-

ESTÓRIA 

406 
 

Santos TSP. Intervenções de Enfermagem para reduzir a ansiedade pré-
operatória em crianças em idade escolar: uma revisão integrativa. Rev. 
Enf. Ref., 6(3):149-155, 2015.  
Silva LCJR, Aroni P, Fonseca LF. Tenho sede! vivência do paciente 
cirúrgico no períodoperioperatório. Rev. Sobecc., 21(2):75-81, 2016.  
Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative 
research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int 
J Qual Health Care, 19(6):349-357, 2007.  
Trinca AMT. A intervenção terapêutica breve e a précirúrgica infantil. 
São Paulo: Vetor, 2003.  
Trinca W. Investigação clínica da personalidade: o desenho livre como 
estímulo de apercepção temática. 2ª Ed. São Paulo: EPU, 1987. 
Weber FS. A influência da atividade lúdica sobre a ansiedade da criança 
durante o período pré-operatório no centro cirúrgico ambulatorial. J. 
Pediatr., 86(3):209-214, 2010. 
 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇAS POLITRAUMATIZADAS: 
SCOPING REVIEW 

407 
 

CAPÍTULO 20  
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À 
CRIANÇAS POLITRAUMATIZADAS: 

SCOPING REVIEW 
 

 

Letícia Freitas do NASCIMENTO ¹ 

Kauanny Vitoria Gurgel dos SANTOS ¹ 

Isabelle Leite ALVES ¹ 

Jéssica Cristhyanne Peixoto NASCIMENTO ² 

Louise Constancia de Melo ALVES ³ 
1 Graduandos do curso de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2 

Mestranda do programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 
grande do Norte; 3 Orientadora/ Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio 

grande do Norte. 

l.constancia@hotmail.com 

 

RESUMO: As crianças politraumatizadas possuem 
necessidades específicas a serem atendidas pelos serviços de 
emergência. Esses pacientes necessitam de um atendimento 
apropriado por parte da equipe multiprofissional de saúde, com 
o objetivo de reduzir a morbimortalidade e evitar sequelas que 
possam perdurar até a vida adulta. Objetivo: Descrever a 
abordagem terapêutica em crianças politraumatizadas pela 
equipe de enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma scoping 
review, realizada em julho de 2020,  elaborada conforme 
recomendações do instituto Joanna Briggs, na qual utilizou-se 
o check-list do Preferred Reporting Items for Systematic reviews 
and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA 
ScR). Busca realizada nas bases Pubmed, Medline, Scielo, 
Web of Science, Cochrane, CINAHL, Scopus, utilizando os 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “multiple trauma”, 
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“child” e“nursing”, dentre os quais 10 publicações foram 
selecionadas. Resultados e discussão: A abordagem 
terapêutica ideal em crianças politraumatizadas compreende 
duas etapas: a abordagem primária e a secundária. A 
Abordagem Primária objetiva o tratamento de lesões que 
apresentem ameaça a vida e está dividida em cinco partes, A, 
B, C, D e E. Quanto à abordagem secundária, compreende a 
realização do exame físico. Conclusão: Faz-se necessário a 
criação de protocolos que padronizem a assistência ideal, de 
forma a garantir o atendimento baseado nas necessidades do 
paciente, possibilitando à equipe de enfermagem maior 
eficiência no trabalho prestado, em um intervalo de tempo 
menor. 
Palavras-chave: Serviço Hospitalar de Emergência. 
Emergência Pediátrica. Enfermagem em Emergência. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A criança, em virtude de sua intensa curiosidade e 

imprudência característica da fase de desenvolvimento, é mais 

vulnerável a acidentes, além de ser indefesa em casos de 

violência (OLIVEIRA et al., 2018). Os traumas provocados por 

causas externas consistem na principal causa de morte e de 

lesões incapacitantes em indivíduos de 5 a 29 anos (COSTA et 

al., 2020). 

Considera-se trauma o conjunto de alterações 

estruturais que provoca desequilíbrio fisiológico do organismo, 

causado pela troca de energia entre o meio e os tecidos 

(NASCIMENTO et al., 2018). O trauma representa um relevante 

problema de saúde pública em todo mundo e em todas as faixas 

etárias. O trauma na idade pediátrica provoca lesões peculiares 

e, por isso, consiste na principal causa de morte e invalidez em 
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crianças e adolescentes. Apesar dos avanços no atendimento 

ao trauma,um significativo grupo de crianças vivem com 

sequelas a longo prazo após um grande trauma pediátrico 

(COULTHARD et al., 2019). 

Os traumas consequentes das chamadas causas 

externas, violências e acidentes, correspondem em um dos 

fatores mais influentes e predominantes de mortalidade infantil 

em qualquer lugar do mundo, determinando a morte de cerca 

de 23.000  menores de 19 anos por ano e a incapacitação 

permanente de um número dez vezes maior. A depender da 

faixa etária, o trauma causa mais mortes do que a soma de 

todas as outras principais causas, a saber, doenças infecciosas, 

respiratórias e neoplasias (WAKSMAN; FREITAS, 2017). 

As crianças vítimas de traumas possuem necessidades 

específicas a serem atendidas pelos serviços de emergência, 

devido à gravidade de suas lesões,  potencialmente fatais. 

Ainda que as crianças politraumatizadas disponham de grande 

potencial de recuperação e cura, esses pacientes necessitam 

de um atendimento apropriado e eficiente por parte da equipe 

multiprofissional de saúde, reduzindo a morbimortalidade e 

evitando sequelas que possam perdurar até a vida adulta, além 

de diminuir o tempo para prestação de um atendimento 

definitivo. (OLIVEIRA et al, 2018; LIU et al., 2019). 

Na ocorrência de politraumas, as lesões de face, 

pescoço e tórax são as mais urgentes, devido ao risco de 

comprometimento da respiração (CAMPOS, 2016). Sendo 

assim, o atendimento inicial da criança traumatizada exige 

medidas terapêuticas imediatas, com a finalidade de evitar a 

falência respiratória, choque, além de proteger a coluna 
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cervical, a fim de evitar futuras complicações na vida desse 

indivíduo (OLIVEIRA et al, 2018). 

Embora a avaliação inicial da criança vítima de trauma e 

do adulto sejam semelhantes, durante a assistência à criança, 

faz-se necessário considerar suas singularidades morfológicas, 

para assim, analisar e considerar todos os riscos envolvidos 

(OLIVEIRA et al, 2018). 

Tendo em vista essas diferenças, evidencia-se a 

necessidade de profissionais qualificados e especializados na 

área de emergência pediátrica (OLIVEIRA et al, 2018). Posto 

isto, a equipe multiprofissional deve ser composta por 

profissionais habilitados em todo conhecimento técnico-

científico da área, a fim de oferecer uma avaliação rápida e 

sucinta das áreas afetadas, com o intuito de  minimizar os 

danos (CAMPOS, 2016). 

Assim, a equipe de enfermagem da emergência deve 

possuir treinamento e experiência, para estar apta a oferecer 

um pronto atendimento eficaz, a partir de uma abordagem 

sistematizada, capaz de identificar a avaliar problemas de 

saúde e possíveis riscos nesses pacientes complexos 

(CAMPOS, 2016). 

Tendo em vista a baixa quantidade de produção 

científica a respeito da abordagem terapêutica pela equipe de 

enfermagem nesse grupo específico, justifica-se a importância 

deste estudo. Essa escassez de informações dificulta a 

construção da abordagem ideal, o que pode acarretar em 

equívocos durante assistência, potencializando ocorrências 

que prejudiquem a integridade do paciente. Assim, o presente 

estudo apresenta relevante contribuição para a comunidade 
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científica, academia, serviços hospitalares de gestão e 

assistência, como também para a comunidade. 

O objetivo desse estudo é descrever a abordagem 

terapêutica em crianças politraumatizadas pela equipe de 

enfermagem, com ênfase na conduta ideal para a realização 

eficaz de um prognóstico. 

  

MATERIAS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma scoping review, elaborada conforme 

recomendações do instituto Joanna Briggs, na qual utilizou-se 

o check-list do Preferred Reporting Items for Systematic reviews 

and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA 

ScR) (TRICO et al, 2018). Segundo o Instituto Joanna Briggs 

(2020), as análises realizadas através de uma scoping review 

objetivam mapear as evidências disponíveis, além de fornecer 

uma visão geral acerca de um determinado assunto.  

Nessa perspectiva, a estrutura desta revisão consistiu 

nas seguintes etapas: 1) Definição do objetivo e questão de 

pesquisa; 2) Definição de população, conceito e contexto da 

pesquisa; 3) Rastreamento e identificação de outras revisões 

de escopo; 4) Cadastramento da pesquisa na Open Science 

Framework (https://osf.io/7g25j/); 5) Identificação de estudos 

relevantes; 6) Seleção de estudos com base nos critérios de 

inclusão e exclusão preestabelecidos; 7) Mapeamento de 

dados; 8) Apresentação dos resultados. 

Inicialmente, definiu-se a seguinte questão de pesquisa: 

Quais as abordagens terapêuticas utilizadas pela equipe de 

enfermagem nos pacientes pediátricos vítimas de politraumas? 

https://osf.io/7g25j/
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 Em seguida, após a elaboração da pergunta, 

estabeleceu-se a população, conceito e contexto da pesquisa, 

conforme o recomendado pelo Instituto Joanna Briggs. Como 

população alvo da pesquisa, definiu-se a criança 

politraumatizada. Como conceito, abordagem terapêutica em 

crianças politraumatizadas pela equipe de enfermagem. Como 

contexto, os serviços pré e intra-hospitalares.  

Na sequência, realizou-se o rastreamento e identificação 

de outras revisões de escopo, em julho de 2020,  nas 

plataformas PROSPERO, The Cochrane Library, JBI Clinical 

Online Network of Evidence for Care and Therapeutics 

(COnNECT+), Database of Abstracts of Reviews of Effects 

(DARE) e Open Science Framework (OSF), plataforma na qual 

a pesquisa em questão foi cadastrada. Em todas as 

plataformas, utilizou-se a busca “Assistência de enfermagem à 

crianças politraumatizadas”, em português e, em inglês, 

“Nursing care for polytrauma children”. A única plataforma que 

demonstrou resultados foi a Open Science Framework (OSF), 

apresentando 29822 resultados com a busca em português e 

462914 para a busca em inglês, correspondentes ao tema 

escolhido, mas dissonantes da questão de pesquisa. Dessa 

forma, os resultados encontrados após as buscas indicaram a 

necessidade da elaboração de estudos com escopo para 

descrever a abordagem terapêutica em crianças 

politraumatizadas pela equipe de enfermagem. 

A partir da consulta nos Descritores em ciências da 

saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH), 

identificou-se o seguintes descritores para localizar artigos 

referentes à temática da pesquisa: child, nursing e multiple 

trauma. Para localização de estudos relevantes, foram 
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consultados, em julho de 2020, as fontes de dados dos 

periódicos PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), Web of Science, Scopus, Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e The Cochrane 

Library, nas quais os descritores selecionados foram cruzados 

fazendo uso do operador booleano AND, como pode ser 

observado no Quadro 1. Utilizou-se também como fonte de 

publicações o Google acadêmico, com a finalidade de localizar 

teses e dissertações referentes à temática abordada. 

         A elegibilidade de artigos restringiu-se aos seguintes 

critérios de inclusão: artigos científicos completos, disponíveis 

online, gratuitos, dissertações e teses, portarias ministeriais e 

guidelines, dos últimos 5 anos (2016-2020), sem recorte de 

idioma, objetivando localizar uma maior quantidade de 

publicações que respondessem à questão de pesquisa. Como 

critérios de exclusão foram utilizados: artigos dissonantes da 

temática abordada; artigos duplicados, encontrados em mais de 

uma base de dados foram considerados uma única vez. 

         Disponibilizou-se mediante a pesquisa, um total de 3.363 

publicações que, após a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, resultou em 287 artigos. Após a leitura de títulos e 

resumos e da remoção das duplicatas, obteve-se o resultado de 

25 publicações, que foram lidas na íntegra. Desses, foram 

selecionados 10 publicações para a construção do presente 

estudo. 
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Quadro 1 - Quadro de sintaxe. 

FONTE 
DE 

DADOS 

SINTAXE 

SCOPU
S 

criança  AND   "trauma 
múltiplo"  AND   enfermagem  AND   (  LIMITE A ( 
ACCESSTYPE (OA) ) ) AND ( LIMITE A ( 
PUBYEAR , 2020 ) OU LIMITE A ( PUBYEAR , 
2019 ) OU LIMITE A ( PUBYEAR , 2018 ) OU 
LIMITE A ( PUBYEAR , 2018 ) OU LIMITE -TO ( 
PUBYEAR , 2017 ) OU LIMITE DE-A ( PUBYEAR 
, 2016 ) OU LIMITE DE-A 
(                                                              PUBYEAR
  ,   2015  )   OU   LIMITE 
A  (  PUBYEAR  ,   2014  )   OU   LIMITE 
A  (  PUBYEAR  ,   2013  )   OU   LIMITE 
A  (  PUBYEAR  ,   2012  )   OU   LIMITE  A ( 
PUBYEAR , 2012 ) OU LIMITE A 
(  PUBYEAR  ,   2011  )  )  

COCHR
ANE 

  
criança no Título Resumo Palavra-chave AND 
"trauma múltiplo" no Título Resumo Palavra-chave 
AND enfermagem no Título Resumo Palavra-
chave - (variações de palavras foram pesquisadas) 

CINAHL  child AND "multiple trauma" AND nursing 

http://web-a-ebscohost.ez18.periodicos.capes.gov.br/ehost/breadbox/search?term=child%20AND%20%22multiple%20trauma%22%20AND%20nursing&sid=6e486e3f-aa54-41da-9c65-ca049408c007%40sessionmgr4008&vid=8
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SCIELO  (child) AND ("multiple trauma") AND (nursing) 

MEDLIN
E 

complet
e 

EBSCO 

 child AND "multiple trauma" AND "nursing care"  

“multiple trauma” AND nursing 

PUBME
D 

CENTR
AL PMC 

 (("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields]) AND 
"multiple trauma"[All Fields]) AND 
("nursing"[Subheading] OR "nursing"[All Fields] OR 
"nursing"[MeSH Terms] OR "nursing"[All Fields] 
OR "breast feeding"[MeSH Terms] OR ("breast"[All 
Fields] AND "feeding"[All Fields]) OR "breast 
feeding"[All Fields]) AND ("open access"[filter] AND 
"2010/07/30"[PDat] : "2020/07/26"[PDat]) 

Web of 
Science 

AB=(child)  AND AB=(multiple trauma)  AND 
AB=(nursing) 

Refinado por: Acesso Aberto: ( OPEN ACCESS ) 

Tempo estipulado: Todos os anos. Índices: SCI-
EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 
ESCI. 

Fonte: Autor, 2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos critérios estabelecidos na estratégia de 

busca, recuperou-se um total de 3.363 estudos. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e remoção de 

duplicatas, realizou-se a leitura de títulos e resumos dos 287 

restantes. Em seguida, a partir desta leitura, descartou-se um 

total de 262 artigos. Finalmente, realizou-se a leitura na íntegra 

dos 25 estudos restantes. Desses, excluíram-se seis estudos 

por indisponibilidade no acesso e nove estudos dissonantes da 

questão de pesquisa estabelecida, totalizando 10 artigos para 

análise no presente estudo. O processo de triagem dos estudos 

desta revisão está apresentado no fluxograma (Figura 1), 

conforme recomendações do JBI, segundo checklist adaptado 

do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA-ScR) (TRICO et al., 2018). 

 

Figura 1:  Fluxograma do processo de seleção dos estudos, 
adaptado do PRISMA-ScR. 

 
Fonte: Autor, 2020. 
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Para localização de estudos relevantes, foram 

consultados, em julho de 2020, as fontes de dados dos 

periódicos PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), Web of Science, Scopus, Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e The Cochrane 

Library. A quantidade de artigos selecionados de acordo com 

cada fonte de dados, bem como o total de artigos recuperados 

a partir da estratégia de busca adotada, estão descritas na 

Quadro 1. 

  

Quadro 1: Total de estudos recuperados e selecionados por 
fonte de dados. Natal/RN, Brasil, 2020. 

FONTE DE 
DADOS 

 TOTAL DE ESTUDOS 
RECUPERADOS 

TOTAL DE ESTUDOS 
SELECIONADOS 

CINAHL 19 1 

MEDLINE 720 2 

PUBMED 236 1 

COCHRANE 1 0 

SCOPUS 1108 0 

WEB OF 
SCIENCE 

19 0 
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SCIELO 0 0 

OUTRAS 
FONTES 

1260 6 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Os estudos selecionados para contribuir com essa 

revisão foram publicados no período de 5 anos. As publicações 

sobre a temática abrangeram estudos de abordagem 

quantitativa e qualitativa, com objetos e objetivos semelhantes 

sobre a abordagem terapêutica de crianças politraumatizadas. 

 

Quadro 2: Categorização dos estudos analisados. Natal/RN, 
Brasil, 2020. 

REFERÊNCIA/ 
ANO 

NÍVEL DE 
EVIDÊNCIA 

CIENTÍFICA/TIPO 
DE ESTUDO 

RESULTADOS 

CAMPOS, 2016 4D Assistência capaz de viabilizar 
atendimento de qualidade, 
capaz de identificar sinais 
precoces que atentam contra a 
vida do paciente ou que 
poderiam levar possíveis 
sequelas. 

OLIVEIRA et 
al., 2018 

4D Abordagem ideal baseada na 
realização dos exames 
primário e secundário. 
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NASCIMENTO 
et al., 2017 

4D Criação de protocolos que 
possam direcionar a 
assistência. 

CHANDEE et 
al., 2017 

2B Otimização da triagem, 
atendimento e resultados 
dessa população vulnerável. 

COSTA et al., 
2020 

4C O atendimento inicial do 
traumatizado exige a avaliação 
da cena e do mecanismo do 
trauma como componente de 
cuidado. 

SANTOS et al., 
2018 

4D Abordagem ideal baseada na 
realização dos exames 
primário e secundário. 

NASCIMENTO 
et al., 2018 

4C Exame primário e secundário; 
método ABCDE. 

KANANI; 
HARTSHORN, 

2016 

4D Diretriz constando 
recomendações para manejo 
de crianças politraumatizadas. 

 Fonte: Autor, 2020. 

 

A assistência prestada às crianças vítimas de múltiplos 

traumas exige uma atenção especial e um trabalho 

especializado, devido às singularidades morfológicas dessa 

população específica (OLIVEIRA et al, 2018). Quando 

comparada aos indivíduos adultos, as crianças apresentam 

maior susceptibilidade a politraumatismos, devido à maior 
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absorção de energia, consequente da massa corporal reduzida, 

em casos de acidentes (CHIN et al., 2016).  

O esqueleto imaturo da criança difere do esqueleto 

adulto e, por isso, é mais frágil diante de forças traumáticas. Por 

possuir menor densidade, o osso da criança é mais vulnerável 

a fraturas, necessitando de pouca energia para ocasionar uma 

lesão óssea (CHIN et al., 2016) 

Em 2015, os óbitos de indivíduos em idade pediátrica por 

todas as causas totalizaram 72.611, onde houve predomínio 

das causas externas, responsáveis por 23% na faixa etária de 

1 a 4 anos, 30% nas crianças de 5 a 9 anos e 43% nas que 

possuíam 10 a 14 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, 

cerca de quatro mil menores de 14 anos morrem por ano vítimas 

de traumas e, em média, 117 mil são hospitalizadas por esse 

mesmo motivo (WAKSMAN; FREITAS, 2017). 

De forma geral, as lesões que acometem a face, o 

pescoço e o tórax são as mais urgentes, em virtude do 

consequente comprometimento da respiração. Assim, a equipe 

de enfermagem da urgência necessita dominar todo 

conhecimento específico da área, além de possuir habilidades 

técnicas para fornecer, dessa forma, cuidado especializado, 

objetivando a redução de danos e melhor  prognóstico 

(CAMPOS, 2016).  

A grande demanda de pacientes pediátricos vítimas de 

politraumas e sua complexidade requer uma assistência 

prestada de forma eficiente por parte da equipe de 

enfermagem. Essa complexidade é comprovada pelo risco de 

morte do paciente, a gravidade de suas lesões e o curto espaço 

de tempo para o atendimento ser realizado (CAMPOS, 2016). 
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Os momentos imediatamente após a ocorrência do 

trauma no paciente são extremamente relevantes no que diz 

respeito a permanência de sequelas e risco de morte 

(CAMPOS, 2016). É responsabilidade da equipe de 

enfermagem assegurar uma assistência articulada, integrada e 

contínua às vítimas de politraumas. Como coordenador da 

equipe de enfermagem, o enfermeiro deve planejar o cuidado a 

ser prestado, elencando as prioridades necessárias e 

considerando as diferenças presentes nessas vítimas, 

objetivando uma assistência humanizada, capaz de atender a 

todas as necessidades humanas básicas (SANTOS et al., 

2018). 

No tocante ao politraumatismo em crianças, as 

consequências são variadas. Estudos referem as sequelas 

deixadas pelo politrauma como uma das patologias crônicas 

responsáveis por levar à limitações nas atividades da vida 

diária, além de provocar restrição nos papéis sociais do 

indivíduo (SANTOS et al., 2018).  

Amenizar o sofrimento do paciente a partir de um 

cuidado intencional e imediato é fundamental na atuação do 

enfermeiro. Esse profissional, no âmbito da urgência, 

desempenha papéis indispensáveis tais como estabelecer 

prioridades, as quais são estabelecidas pelos sinais e lesões 

que possam comprometer a função vital, monitorizar e avaliar 

os pacientes, apoiar e auxiliar os familiares, bem como 

supervisionar e liderar sua equipe (CAMPOS, 2016).  

As crianças vítimas de politraumatismo necessitam de 

atenção contínua, integral e especial, desde seu atendimento 

pré-hospitalar, sua admissão na urgência hospitalar até a alta. 

O enfermeiro que atua na unidade de emergência deve ter 
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consciência de seu papel, procurando atentar-se às suas 

habilidade técnicas e a atualização de seu conhecimento 

científico, a fim de ser capaz de tomar decisões rápidas, 

diminuindo os riscos que ameaçam a vida de seu paciente 

(SANTOS et al., 2018; NASCIMENTO et al., 2018). 

Deve-se utilizar duas abordagens básicas: a primária e a 

secundária. A abordagem primária objetiva a identificação e 

tratamento de lesões que apresentam ameaça a vida de forma 

imediata. Esta avaliação é realizada através de um exame físico 

rápido, seguido de intervenção imediata, a fim de restabelecer 

o padrão hemodinâmico da vítima. O procedimento prioriza os 

critérios estabelecidos pelo método X-ABCDE, onde X 

corresponde às hemorragias externas grave (NAEMT - Pre 

Hospital Trauma Life Support, 2018), A representa a abertura 

de vias aéreas e controle da coluna cervical, B refere-se a 

verificação do padrão respiratório, C corresponde ao controle 

de hemorragias e verificação de pulso arterial, D, representa a 

avaliação do nível de consciência a partir da utilização da 

Escala de Coma de Glasgow apropriada para crianças e E 

corresponde a exposição da vítima e controle térmico 

(NASCIMENTO et al., 2018; SANTOS et al., 2018). 

No que diz respeito a abordagem secundária, refere-se 

a realização do exame físico completo, iniciando a partir da 

observação minuciosa da cabeça, seguida da identificação de 

possíveis hematomas, crepitações e lesões cortantes. Realiza-

se a aferição de sinais vitais e sugestão de exames 

complementares e laboratoriais. A avaliação minuciosa só deve 

ser realizada quando as condições que representam risco a 

vida do paciente já estiverem tratadas (SANTOS et al., 2018).  
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Durante a execução da abordagem primária, deve-se 

atentar ao uso da cânula orofaríngea, lembrando que a 

membrana cricóide consiste no sustentáculo da porção superior 

da traquéia na criança . Deve-se escolher o tamanho adequado, 

e introduzi-la suavemente em direção à orofaringe. A introdução 

da cânula em direção ao palato duro e sua rotação em 180º não 

é recomendada para crianças (OLIVEIRA et al, 2018). 

A abordagem secundária só deve iniciada após o término 

da execução da abordagem primária. Ao exame secundário, 

realiza-se a reavaliação do paciente conforme uma análise 

detalhada e exame céfalo-podálico, para consequente 

indicação a exames suplementares pertinentes a necessidade 

da criança (OLIVEIRA et al, 2018). 

Assim, as principais medidas para a obtenção de um 

bom prognóstico, considerando as lesões mais frequentes nos 

politraumas pediátricos, são: abrir e manter as vias aéreas com 

simultânea estabilização da coluna cervical, prover ventilação e 

oxigenação adequada, providenciar reposição volêmica 

apropriada e reconhecer e tratar hemorragias (OLIVEIRA et al, 

2018).  

O tratamento da criança vítima de politrauma requer uma 

avaliação rápida e sucinta de lesões, bem como a 

implementação de todas as medidas terapêuticas necessárias 

(CAMPOS, 2016). Durante a assistência a esses pacientes, o 

enfermeiro deve prever as necessidades da vítima para mantê-

la estável, de modo a diminuir as sequelas do 

paciente,  detendo conhecimento técnico-científico para a 

realização de uma assistência eficiente (SANTOS et al., 2018). 

Assim, por se tratar da porta de entrada do serviço 

hospitalar, é indispensável que a unidade de urgência seja 
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representada por profissionais capacitados, com características 

e atribuições voltadas para a assistência da criança e de sua 

família, visto que os conhecimentos e habilidades desses 

profissionais irão influenciar diretamente nos resultados finais 

dos pacientes (NASCIMENTO et al., 2018; NASCIMENTO et 

al., 2017).         

  

CONCLUSÕES 

 

Nesse sentido, os resultados encontrados a partir da 

análise dos artigos contribuem para novas reflexões sobre esta 

temática. A grande demanda de pacientes pediátricos 

politraumatizados nas unidades de pronto atendimento requer 

uma assistência eficaz por parte da equipe de enfermagem. 

Tendo em vista a complexidade de tal população, evidenciada 

pelos riscos apresentados a vida, faz-se necessária a 

assistência especializada em um curto intervalo de tempo. 

Considerando a complexidade apontada por esse contexto, a 

atuação desses profissionais frente a esta realidade consiste 

em uma grande desafio. 

A abordagem terapêutica ideal em crianças vítimas de 

politraumas consiste basicamente em duas etapas: a 

abordagem primária e a secundária. A Abordagem Primária 

objetiva a identificação e tratamento de lesões que apresentem 

ameaça a vida e está dividida em 5 partes, A, B, C, D e E. Já a 

abordagem secundária compreende a realização do exame 

físico céfalo podálico, analisando a existência de possíveis 

lesões cortantes, hematomas e crepitações. 

         Faz-se necessário, portanto, a criação de protocolos que 

possam padronizar a abordagem terapêutica ideal às crianças 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇAS POLITRAUMATIZADAS: 
SCOPING REVIEW 

425 
 

vítimas de politraumas em todas as instituições, de forma a 

garantir o atendimento baseado nas prioridades do paciente, 

possibilitando à equipe de enfermagem mais eficiência, 

excelência e eficácia no trabalho prestado, em um intervalo de 

tempo menor. 
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RESUMO: Durante o ciclo gravídico-puerperal a mulher passa 
por transformações físicas e psicossociais, demandando um 
processo adaptativo. Ao longo do tempo a obstetrícia evoluiu 
tecnologicamente, passando a ter um caráter cirúrgico e 
estético, implicando na precária utilização dos métodos 
tradicionais para alívio da dor e conforto para as grávidas. O 
presente estudo tem por objetivo refletir sobre os principais 
benefícios e efeitos terapêuticos alcançados com o uso de 
práticas integrativas no ciclo gravídico-puerperal. Trata-se de 
uma revisão integrativa da literatura realizada a partir de 
publicações científicas indexadas nas bases de dados BVS, 
MEDLINE, LILACS, SciELO e BDENF,  a partir da seguinte 
questão norteadora: “ Quais as contribuições das Práticas 
Integrativas e Complementares inseridas na assistência a 
mulher durante o ciclo gravídico-puerperal?”, considerando 

mailto:fatima_cabral@live.com
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critérios de inclusão e filtragem das publicações, totalizando 
onze artigos para sua elaboração. Os resultados evidenciam a 
utilização de diferentes práticas integrativas durante todo o ciclo 
grávido puerperal, destacando: aromaterapia, musicoterapia, 
eletroestimulação transcutânea (ETT), auriculoterapia, 
acupuntura, exercícios respiratórios, massagem corporal, 
deambulação ou mudanças de posição, hidroterapia, bola suíça 
e crioterapia, permitindo compreender sua importância. 
Ressalta-se que as terapias complementares possuem 
inúmeros benefícios e possibilitam uma assistência mais 
humanizada, qualificada e inovadora. Visto que, além de 
oferecer conforto e autonomia às mulheres, promove vínculos, 
estimula o parto vaginal e, consequentemente, reduz as taxas 
de cesarianas desnecessárias. 
Palavras-chave: Gestante. Cuidado pré-natal. Assistência ao 
parto. Terapias complementares. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A reprodução é um fenômeno natural característico dos 

seres vivos. Durante o ciclo gravídico-puerperal a mulher passa 

por transformações físicas, psicológicas e sociais, o que 

naturalmente demanda um processo adaptativo de todos os 

indivíduos envolvidos. Os desconfortos, especialmente a dor, 

são experiências subjetivas e podem provocar impactos 

positivos e/ou negativos sobre a gestação. Com isso, visto que 

cada gestante vivencia esse momento de modo diferente, cabe 

ao profissional respeitar e compreender as particularidades 

dessas mulheres (MAFETONI; SHIMO, 2014; SOUZA; LEÃO; 

ALMEIDA, 2018). 

Diante disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em parceria com o Ministério da Saúde e alguns órgãos não 



USO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CICLO 
GRAVÍDICO-PUERPERAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

430 
 

governamentais, defende e vê o parto natural como um 

processo fisiológico que deve ser conduzido a partir da 

perspectiva da humanização. Permitindo assim, que as 

necessidades da parturiente sejam percebidas, ouvidas e 

acolhidas de forma fidedigna, sendo suas individualidades 

respeitadas (POSSATI et al., 2016). 

No que concerne à assistência ao parto, nota-se a 

preferência pela adesão às práticas sistematizadas no modelo 

biomédico, optando-se pela institucionalização da mulher, a 

excessiva medicalização e demais intervenções médicas, 

afastando-se do modelo humanista (COPELLI et al., 2015). 

 Em razão disso, o número de cesarianas realizadas no 

Brasil contrapõe-se às recomendações da OMS, que preconiza 

o mínimo de intervenções e indica que somente 15% dos partos 

sejam realizados por meio de procedimento cirúrgico. No ano 

de 2010, identificou-se que 52% dos nascimentos realizados no 

Sistema Único de Saúde (SUS) foram cesarianas e, no setor 

privado esse número aumentou para 88% (SILVA et al., 2016; 

MAFETONI et al., 2018). 

A OMS vem discutindo as complicações da gravidez, 

parto e puerpério, sendo estas responsáveis por mais de meio 

milhão de mortes maternas ao ano, em todo o mundo, deixando 

cerca de 10 milhões mulheres com sequelas. No entanto, 

pesquisas mostram que a cesariana vem sendo a mais 

frequente opção de parto entre as parturientes no Brasil 

(COPELLI et al., 2015). 

Todavia, proporcionar o devido conforto a mulher no 

decurso do parto é um desafio para os profissionais, devendo 

priorizar a assistência humanizada, resguardando a 

individualidade de cada mulher, assim como sua autonomia 
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(REIS et al., 2019). Para tanto, reconhecendo o papel 

imprescindível dos profissionais de saúde, alguns autores 

propõem o uso das práticas integrativas e complementares 

(PICs), a fim de proporcionar um parto menos traumático 

utilizando várias técnicas que têm como ponto de partida os 

saberes empíricos.  

Assim sendo, as PICs, cujo foram incorporadas ao SUS 

por meio da Portaria nº 971, de 03 de maio de 2006, concede 

autonomia e, concomitantemente, permite que a mulher torne-

se protagonista do próprio parto. Portanto, o emprego de 

terapias complementares promove a diminuição dos 

desconfortos da gestação, do trabalho de parto, parto e 

puerpério (HENRIQUE et al, 2016; MAFETONI et al., 2018). 

Com base nisso, vê-se a necessidade de discutir sobre 

a utilização de tais métodos não farmacológicos, destacando-

se técnicas que auxiliem as gestantes a enfrentar a dor, 

reduzindo os procedimentos e intervenções desnecessárias, 

resgatando o protagonismo da mulher durante seu parto (REIS 

et al., 2019). Essas intervenções disponíveis podem ser usadas 

de forma isolada ou combinada, promovendo o suporte 

contínuo, o bem-estar materno e favorecendo a evolução do 

trabalho de parto (HENRIQUE et al., 2016).  

Logo, o presente estudo tem por objetivo refletir sobre os 

principais benefícios e efeitos terapêuticos alcançados com o 

uso de práticas integrativas no ciclo gravídico-puerperal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

considerado que um método integrativo que consiste na 
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elaboração de uma análise ampla das publicações, sendo 

possível colaborar nas discussões sobre os métodos, os 

resultados de pesquisas e reflexões sobre a realização de 

futuros estudos sobre o tema investigado. Além disso, permite 

detectar e avaliar fragilidades que poderão resultar em futuras 

investigações (SOUSA et al., 2017). 

Para a realização do presente estudo, foram 

empregados seis momentos distintos: 1) Identificação da 

problemática e elaboração da pergunta norteadora; 2) Definição 

dos critérios norteadores do levantamento da produção 

científica nas fontes literárias; 3) Busca de dados; 4) Análise 

crítica dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) 

Interpretação e discussão dos resultados e 6) elaboração da 

síntese do conhecimento e consequente relatório de pesquisa 

(SOUSA et al., 2017). 

Assim, a pesquisa foi organizada a partir da seguinte 

questão norteadora: “Quais as contribuições das Práticas 

Integrativas e Complementares inseridas na assistência a 

mulher durante o ciclo gravídico-puerperal?”. 

A coleta de dados foi realizada através de pesquisa 

online, em julho de 2020, utilizando como estratégia a busca de 

artigos na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), e nas seguintes 

bases de dados: Literatura da América Latina e Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System On-line (MEDLINE); Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e, Banco de dados de enfermagem 

(BDENF). Foram utilizados termos extraídos dos Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) “Gravidez”, “Assistência ao 

parto”, “Terapias complementares” relacionados por meio dos 

operadores booleanos "or" e "and". 
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A partir destas combinações da estratégia de busca, 

foram encontrados noventa e oito estudos, sendo estes 

avaliados e selecionados conforme a questão norteadora e os 

critérios de inclusão previamente definidos, a partir da leitura de 

seus títulos e resumos, obtendo uma amostra final de onze 

estudos. Os parâmetros para a inclusão utilizados para definir 

a seleção dos artigos foram: artigos disponíveis gratuitamente 

na íntegra, publicados nos últimos cinco anos (no período de 

2015 a 2020), no idioma português e inglês, contendo a 

contextualização referente ao uso das práticas alternativas 

durante a gravidez e parto e que respondesse a questão 

norteadora supracitada, a partir da análise de seus títulos e 

resumos. 

A apresentação dos resultados e, posteriormente a sua 

discussão foram realizados de forma descritiva, viabilizando o 

leitor avaliar a aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, 

visando atingir o objetivo do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com relação às principais características dos artigos 

selecionados, destaca-se que a língua Inglesa representou a 

menor parcela, com 04 artigos, totalizando 36,4% da amostra e 

a língua Portuguesa representada por 07 artigos, totalizando 

63,6% da amostra. Com relação ao ano, no ano de 2016 

obteve-se o maior percentual de publicação, alcançando 45,5%, 

seguido dos anos 2018 (27,3%), 2019 (18,2%) e 2017 (9%). O 

maior número de estudos foi encontrado nas Bases de Dados 

LILACS e MEDLINE, totalizando 04 artigos cada (36,4%), 

seguido do Google Acadêmico (18,2%) e BEDENF (9%). 
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Quanto aos periódicos, não houve repetições, os onze estudos 

selecionados foram publicados em revistas diferentes. 

Após a leitura dos artigos na íntegra, organizou-se uma 

síntese quantitativa, com as principais características dos 

artigos na tabela a seguir. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos estudos referência, título, objetivo e 

periódico de publicação (2015-2020). 

 

Códi

go 

Autores e 

Ano de 

Publicações 

 

Título 

 

Objetivo 

Base de 

Dados 

 

Periódico 

A1 SILVA; 

SOMBRA; 

SILVA; 

SILVA; DIAS; 

CALADO; 

ALBUQUER

QUE; SILVA, 

2019 

Aromaterapia 

para alívio da 

dor durante o 

trabalho de 

parto 

Analisar a 

utilização da 

aromaterapia 

no alívio da 

dor durante o 

trabalho de 

parto. 

BDENF Rev 

enferm 

UFPE 

A2 REIS; 

FRAGA; 

SILVA; 

PAIXÃO; 

JERÔNIMO, 

2019 

Percepção de 

puérperas 

sobre os 

métodos não 

farmacológic

os para alívio 

da dor no 

trabalho de 

parto 

Analisar a 

percepção de 

mulheres 

sobre suas 

experiências 

com os 

métodos não 

farmacológic

os de alívio 

da dor no 

Google 

Acadêmico 

Revista 

Eletrônic

a da 

FAINOR 
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trabalho de 

parto. 

A3 MAFETONI; 

JACOB; 

JORGE; 

SHIMO, 

2018 

Efeitos da 

auriculoterapi

a no tempo 

de trabalho 

de parto e 

taxa de 

cesárea: 

ensaio clínico 

randomizado 

Avaliar os 

efeitos da 

auriculoterapi

a sobre o 

tempo de 

trabalho de 

parto e taxa 

de cesárea. 

LILACS 

 

 

 

Rev Min 

Enferm. 

A4 MARTINS; 

TAVARES; 

LESSA; 

AQUINO; 

CASTRO; 

PINHEIRO, 

2018 

Tratamento 

com 

acupuntura: 

avaliação 

multidimensi

onal da dor 

lombar em 

gestantes  

Avaliar os 

efeitos da 

acupuntura 

no tratamento 

da dor lombar 

em gestantes 

no segundo e 

terceiro 

trimestre de 

gravidez. 

LILACS Rev. 

esc. 

enferm. 

USP 

A5 SOUZA; 

LEÃO; 

ALMEIDA, 

2018 

A gestante no 

pré-parto: a 

fisioterapia 

traz 

benefícios? 

Abordar 

sobre o papel 

do 

fisioterapeuta 

na 

assistência 

no pré-parto. 

Google 

Acadêmico 

Scire 

Salutis 

A6 MOLLART; 

SKINNER; 

Midwives’ 

personal use 

Investigate if MEDLINE Women 

Birth 
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ADAMS; 

FOUREUR, 

2017 

of 

complementa

ry and 

alternative 

medicine 

(CAM) 

influences 

their 

recommenda

tions to 

women 

experiencing 

a 

post-date 

pregnancy 

Australian 

midwives’ 

personal 

Complement

ary and 

Alternative 

Medicine 

(CAM) use 

impacts on 

discussions 

and 

recommendat

ions of 

CAM/Self-

help 

Strategies 

A7 HENRIQUE; 

GABRIELLO-

NI; 

CAVALCAN-

TE; MELO; 

BARBIERI, 

2016 

Hidroterapia 

e bola suíça 

no trabalho 

de parto: 

ensaio clínico 

randomizado 

Conhecer a 

influência do 

banho quente 

e exercício 

perineal com 

bola suíça, de 

forma isolada 

e combinada, 

sobre a 

progressão 

do trabalho 

de parto. 

LILACS Acta 

Paul 

Enferm. 
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A8 JOHNSON; 

KOZHIIMAN

NIL; JOU; 

GHILDAYAL; 

ROCKWOO

D, 2016 

Complement

ary and 

Alternative 

Medicine Use 

among 

Women of 

Reproductive 

Age in the 

United States 

Document the 

prevalence of 

CAM use, 

types of CAM 

used, and 

reasons for 

CAM use 

among 

women of 

reproductive 

age in the 

United States. 

 

MEDLINE Women'

s Health 

Issues 

A9 SILVA; 

JORGE; 

MATSUE; 

FERREIRA 

JÚNIOR; 

BARROS, 

2016 

Uso de 

práticas 

integrativas e 

complementa

res por 

doulas em 

maternidades 

de Fortaleza 

(CE) e 

Campinas 

(SP) 

Analisar as 

Práticas 

Integrativas e 

Complement

ares (PICs) 

utilizadas por 

doulas nos 

municípios de 

Fortaleza 

(CE) e 

Campinas 

(SP). 

 

 

LILACS Saúde 

Soc. 

A10 IVERSEN; 

MIDTGAARD

; EKELIN; 

Danish 

women’s 

experiences 

The study 

aimed to 

explore 

MEDLINE Sexual 

& 

Reprodu
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

A apresentação dos resultados foi organizada por meio 

de categorias temáticas, visando uma melhor compreensão, 

são elas: Categoria I- A utilização de práticas integrativas e 

complementares em saúde no ciclo gravídico puerperal e 

Categoria II- Refletindo sobre os efeitos terapêuticos das 

práticas integrativas e complementares em saúde durante o 

ciclo gravídico puerperal.  

 

Categoria I – A utilização de práticas integrativas e 

complementares em saúde no ciclo gravídico puerperal 

HEGAARD, 

2016 

of the rebozo 

technique 

during labour: 

A qualitative 

explorative 

study 

women’s 

experiences 

of the rebozo 

technique 

during labour. 

ctive 

Healthc

are 

A11 LEVETT; 

SMITH; 

BENSOUSS

AN; 

DAHLEN, 

2016 

Complement

ary therapies 

for labour and 

birth study: a 

randomised 

controlled 

trial of 

antenatal 

integrative 

medicine for 

pain 

management 

in labour 

To evaluate 

the effect of 

an antenatal 

integrative 

medicine 

education 

programme in 

addition to 

usual care for 

nulliparous 

women on 

intrapartum 

epidural use. 

MEDLINE BMJ 

Open 
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De acordo com os estudos analisados, torna-se 

perceptível que distintas PICs podem ser utilizadas durante o 

ciclo gravídico-puerperal dentre elas, destacam-se: 1) 

Aromaterapia; 2) Musicoterapia; 3) Eletroestimulação 

Transcutânea (ETT); 4) Acupuntura e Auriculoterapia; 5) 

Exercícios Respiratórios; 6) Massagem Terapêutica; 7) 

Deambulação e Mudanças de Posição; 8) Hidroterapia e 

Termoterapia; 9) Técnicas com a Bola de Bobbat/Suíça e 10) 

Técnica de Rebozo. As mesmas serão descritas a seguir: 

1) Aromaterapia 

A aromaterapia consiste na terapia de baixo custo à base 

da aplicação de florais e óleos essenciais, de origem vegetal, 

onde as moléculas químicas são extraídas de diversas partes 

da planta, por meio do processo de destilação e prensagem. A 

sua aplicabilidade pode ser realizada de forma única ou 

associada, através das vias inalatórias, tópicas (massagens, 

escalda pés e diluição em água para banho de imersão), 

vislumbrando promover relaxamento físico e mental, reduzir a 

dor, o medo, ansiedade e outros sintomas inerentes ao parto. 

No entanto, o uso prolongado pode ocasionar cefaleia, náuseas 

e alergias (SILVA et al., 2016; MOLLART et al., 2017; SILVA et 

al., 2019). 

No decurso da primeira fase, onde inicia as contrações e 

dilatação, recomenda-se a utilização de óleos calmantes, como 

lavanda (não indicado no primeiro trimestre de gestação) e 

camomila; o óleo de olíbano é indicado na fase de transição, 

pois apresenta propriedades relaxantes que influenciam na 

respiração; e, na fase ativa, sendo sugeridas as amoras mais 

apimentadas, como o jasmin, por proporcionar efeito de força, 
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aumentar as contrações uterinas e estimular o trabalho de parto 

(SILVA et al., 2019). 

2) Musicoterapia 

A musicoterapia é uma PIC cujos efeitos terapêuticos no 

ser humano são provenientes da utilização de sons e músicas 

(preferencialmente de escolha da paciente) que remetem 

tranquilidade, boas lembranças, facilita a comunicação e a 

exteriorização das emoções e sentimentos ao longo do período 

gravídico-puerperal, de forma isolada ou conjunta a outro 

método não farmacológico. A aplicação dessa prática durante o 

trabalho de parto tem obtido resultados satisfatórios no que 

tange a redução da dor e bem-estar materno-fetal, pois 

proporciona relaxamento, tranquilidade, diminui a ansiedade, 

medo e tensão. Vale ressaltar que sua adesão reduz as 

intervenções desnecessárias, assim como a violência obstétrica 

(REIS et al., 2019). 

3) Eletroestimulação Transcutânea 

A eletroestimulação transcutânea (EET) é uma prática 

terapêutica bastante utilizada por Fisioterapeutas, que consiste 

no envio de impulsos elétricos de alta frequência (de 80 a 

100Hz, com intensidade de acordo com a sensibilidade da 

parturiente), através de eletrodos posicionados na região 

vertebral equivalente às inervações uterina, do cérvix (T10 e 

L1), do canal de parto e assoalho pélvico (S2 e S4), e têm como 

finalidade inibir os impulsos dolorosos por meio da medula 

espinhal. Os efeitos analgésicos e anestésicos ocorrem devido 

à estimulação da liberação de opióides endógenos como a 

endorfina por meio das sinapses do sistema nervoso central. É 
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uma técnica segura, não invasiva e de baixo custo (SOUZA, 

LEÃO e ALMEIDA, 2018). 

4) Acupuntura e Auriculoterapia 

A acupuntura, originária da Medicina Tradicional 

Chinesa, consiste em um conjunto de procedimentos que 

ocasionam estímulos precisos, em locais anatômicos 

específicos, através agulhas metálicas e filiformes. Essa é uma 

ótima técnica de efeito analgésico. A aplicação das agulhas 

estimula terminações nervosas, ocasionando a liberação de 

neurotransmissores e outras substâncias de grande valia para 

o alívio das dores da região lombar, comum entre as grávidas 

(MARTINS et al., 2018). 

Evidencia-se que outra técnica de grande eficácia é a 

auriculoterapia. Consistindo em compressões com agulhas 

finas ou sementes de mostarda em pontos de reflexos nas 

orelhas para alcançar efeito analgésico. Essa prática causa 

estimulações no sistema nervoso central e no autônomo, sendo 

este responsável pelas contrações uterinas, distensão inferior 

do útero e do colo uterino, contribuindo com a diminuição do 

tempo no trabalho de parto, o tratamento de distorcias, indução 

do parto e redução do período expulsivo (MAFETONI et al., 

2018). 

5) Exercícios Respiratórios 

Os exercícios respiratórios são excelentes auxiliadores 

da parturiente no decurso do processo do parto, pois, quando 

realizado de maneira correta, proporciona o relaxamento 

muscular, ajuda no controle da dor, proporciona calmaria, bem-

estar físico e emocional, reduz os riscos de trauma perineal e 

otimiza a oxigenação sanguínea do binômio mãe-filho. As 
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técnicas utilizadas consistem em respiração torácica e 

respiração abdominal, sendo a primeira empregada no 

momento das contrações por promover maior expansão 

torácica; a outra é indicada nos intervalos das contrações, visto 

que proporcionam o relaxamento. Contudo, para melhores 

resultados, recomenda-se associar esses exercícios a outros 

métodos não farmacológicos, embora sejam suficientes para 

diminuir a ansiedade (SOUZA, LEÃO, e ALMEIDA, 2018). 

6) Massagem Terapêutica 

No decorrer da gestação, a mulher passa por 

modificações significativas que, por sua vez, geram desconforto 

muscular devido ao aumento de peso, acúmulo de líquido, e 

hiperlordose ocasionando a lombalgia. Para o alívio desta dor, 

técnicas de massagem manual nos membros inferiores, no 

sentido caudal cefálico, com aplicação de cremes ou óleos, com 

a gestante sentada ou deitada em decúbito lateral esquerdo, 

são empregadas com o intuito de melhorar o fluxo sanguíneo, 

proporcionar relaxamento e reduzir o edema. Ademais, a 

finalidade é melhorar o retorno venoso e eliminar metabólitos 

(SILVA et al., 2016; SOUZA, LEÃO e ALMEIDA, 2018). De 

acordo com SILVA et al, 2016; SOUZA, LEÃO, ALEMIDA, 2018: 

Existem várias formas de massagear a parturiente 
sendo: massagem do tecido conjuntivo nas zonas 
reflexas do baixo ventre e região sacral; 
massagem leve e suave com as mãos abertas de 
um lado ao outro da região de baixo ventre; 
massagem através de batidas leves com os dedos 
no baixo ventre de um lado para o outro; 
deslizamento na região sacrococcígea até as 
cristas ilíacas; massagem profunda sobre a região 
sacral; massagem com as duas mãos sobre as 
articulações sacrilíacas, no sentido longitudinal do 
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occipital até o cóccix, em paralelo à coluna 
vertebral.  

 

7) Deambulação e Mudanças de Posição 

A terapia da mobilidade, com a deambulação, é uma 

técnica simples que proporciona conforto e bem-estar, que 

pode ser introduzida no pré-natal, sendo possível obter a 

sensação de relaxamento, melhor progressão do trabalho de 

parto e mínimas intervenções medicamentosas para o alívio 

das dores (SOUZA, LEÃO e ALMEIDA, 2018). 

Além da deambulação, a troca de posições (quatro 

apoios, cócoras, inclinação para frente com apoio em uma 

parede, dentre outras) adotadas com auxílio do fisioterapeuta, 

tem um importante papel no que tange o relaxamento do 

assoalho pélvico e do canal vaginal. O posicionamento da 

parturiente em decúbito lateral esquerdo, com o auxílio de 

almofadas, reduz a instabilidade corporal, proporciona melhor 

fluxo sanguíneo, evitando a elevação da frequência cardíaca, 

ansiedade e mal-estar (SOUZA, LEÃO e ALMEIDA, 2018). 

8) Hidroterapia e Termoterapia 

A hidroterapia e a termoterapia consistem em banho 

(imersão ou aspersão) com água morna, com temperatura em 

torno de 37,5° C. Este método terapêutico oferece diversos 

benefícios durante o partejo, tais como: maior tolerância à dor, 

regulação do padrão das contrações uterinas e satisfação com 

o processo da parturição, sem interferir no progresso do parto 

tampouco gerar efeitos indesejados sobre o perfil biofísico do 

feto (HENRIQUE et al, 2016; SILVA et al., 2016; SOUZA, LEÃO, 

ALMEIDA, 2018). 
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Silva et al. (2016) evidencia em seu estudo que, por meio 

da hidroterapia, devido a vasodilatação ocasionada pela água 

morna, é possível reduzir a pressão arterial, o edema e  

aumentar a diurese, o que possibilita maior rotação fetal e, 

consequentemente, a aceleração do parto e redução de 

traumas perineais. No decurso do partejo, a água morna 

restringe a sensibilidade dolorosa através da redução da 

atividade simpática, pois modifica a transmissão aferente 

nociceptiva e eleva os níveis de endorfinas endógenas. O uso 

dessa técnica pode ser associado à utilização da bola suíça e à 

massagem lombar para obter melhores resultados (SOUZA, 

LEÃO, ALMEIDA, 2018).  

Além disso, pode-se aplicar o escalda-pés que consiste 

na imersão dos pés em infusão de água morna, ervas 

medicinais, sais aromáticos e flores, com posterior realização 

da reflexologia podálica e calatonia e também pode ser utilizada 

como técnica para alívio do estresse e proporcionar um 

relaxamento a essa parturiente (HENRIQUE et al., 2016). 

9) Técnicas com a Bola de Bobbat/Suíça 

Terapia auxiliar conhecida por todos é a bola suíça, 

caracterizada pelo exercício perineal, é estimulante do bem-

estar e mobilidade da parturiente. As manobras proporcionam 

diversos efeitos benéficos a gestante e ao bebê, destacando o 

alivio do desconforto causado pela dor, redução do tempo de 

trabalho de parto, pelo fato de estimular o aumento da 

frequência das contrações uterinas e pelo relaxamento 

muscular, facilitando a circulação uterina, grande incentivador e 

desencadeador do parto natural, além de proporcionar a 

dilatação cervical, permite o alinhamento do eixo fetal com a 
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pelve materna. Não bastante, também diminui o uso de 

analgésicos e anestésicos peridurais (HENRIQUE et al., 2016).  

Além disso, a bola suíça é dita como um método lúdico, 

o que torna o parto mais tranquilo e serve de suporte para 

outras PICs (SOUZA, LEÃO, ALMEIDA, 2018).  

 

10) Técnica de Rebozo  

 A técnica prática chamada “Rebozo” é originária da 

América Latina, na qual consiste em um método não invasivo 

realizado enquanto a gestante encontra-se em pé, deitada ou 

de joelhos. Envolve movimentos suavemente controlados dos 

quadris da parturiente, lado a lado, usando um lenço tecido 

especial, e é realizado pela parteira ou outra pessoa de apoio. 

A técnica, e seu desempenho clínico, é exclusivamente pautado 

na experiência individual da parteira. As experiências indicaram 

que o rebozo proporciona para a progressão do trabalho 

(principalmente em casos de paridade, mau posicionamento do 

feto e falta de descida do feto), utilizando o mínimo de 

medicação possível (IVERSEN et al, 2016).  

 

Categoria II – Refletindo sobre os efeitos 

terapêuticos das práticas integrativas e complementares 

em saúde durante o ciclo gravídico puerperal. 

As orientações realizadas durante o pré-natal permitem 

que as mulheres resgatem o seu protagonismo e acreditem na 

sua capacidade de parir, preparando-as para enfrentar a dor. 

As PICs são importantes para que a gestante se torne agente 

do seu destino, tendo consciência de suas habilidades e para o 

controle da própria saúde e do corpo. Dessa maneira, essas 
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práticas tem o objetivo de desenvolver nas parturientes as 

competências de autoestima e de autocuidado, bem como de 

analisar criticamente a realidade em que vivem (JOHNSON et 

al, 2016; LEVETT et al, 2016).  

No decorrer do parto os banhos e massagens aliviam as 

dores e desconfortos, principalmente a lombalgia, uma das 

principais queixas apresentadas; a fitoterapia, hidroterapia, 

meditação, exercícios respiratórios dão suporte para o seu 

enfrentamento. Além disso, o suporte realizado com o auxílio 

de outros aparatos como uso da bola suíça (exercício na bola) 

e também de técnicas terapêuticas como o toque, que também 

é muito importante (segurar na mão, passar a mão nos 

cabelos); palavras de conforto e estímulo à deambulação são 

primordiais nesse período (SILVA et al., 2016). 

Pensar a assistência humanizada é, sobretudo, a 

liberdade de escolha da mulher, no respeito aos direitos das 

usuárias, na valorização do conhecimento popular e na 

amplitude de modalidades terapêuticas associando ao modelo 

convencional. Portanto, a assistência obstétrica, no âmbito 

hospitalar, pode sim ser vivenciada em uma realidade de 

humanização, simples, segura, agradável e singular, 

minimizando os riscos e vulnerabilidade (SILVA et al. 2016; 

JOHNSON et al., 2016; MOLLART et al, 2017). 

A implantação das PICs no período gravídico puerperal 

torna-se significativa, pois além de preparar a musculatura 

pélvica, auxilia no controle dos aspectos psicológicos da 

parturiente, reduz o nível de estresse e ansiedade, 

restabelecendo seu estado emocional, contribui para o alívio da 

dor, viabilizando e respeitando o tempo do feto e da mãe, antes 
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e durante a parturição, evitando intervenções desnecessárias 

impostas pelas rotinas hospitalares (REIS et al., 2019). 

Apesar desses métodos não serem disponibilizados em 

todas as maternidades brasileiras, são recursos que reduz o 

nível de estresse e ansiedade, contribui para o alívio da dor, 

além de ocasionar menos intervenções e resgatar a essência 

da fisiologia que o parto representa para a mãe e o concepto 

(REIS et al., 2019). 

Esses resultados, ao serem alcançados possibilitam 

grande redução da sintomatologia durante a gestação e a 

experiência prazerosa do nascimento com evolução bem-

sucedida do parto, tornando as contrações mais suportáveis. 

Assim sendo, essas práticas são realizadas de maneira simples 

e natural, garantindo a segurança da gestante e do bebê 

(MAFETONI et al., 2018; MARTINS et al.; 2018; HENRIQUE et 

al. 2016). 

 

CONCLUSÃO 

A partir da realização da presente pesquisa constatou-se 

a importância e eficácia das terapias complementares visando 

uma assistência mais humanizada, qualificada e inovadora, 

sem a utilização de recursos farmacológicos e cirúrgicos. A 

aplicação dessas práticas possibilitam um maior conforto e 

autonomia às mulheres, promovendo vínculos entre a 

gestante/parturiente, seu companheiro, familiares e 

profissionais. 

Torna-se perceptível a quantidade reduzida de 

pesquisas que abordem o uso de PICs no período gravídico-

puerperal, o que inviabiliza as comparações entre as práticas 

no âmbito nacional e internacional.  
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Nessa perspectiva, esse estudo pretende sensibilizar os 

profissionais e gestores sobre as lacunas existentes em sua 

assistência, visando estimular intervenções mais adequadas e 

pautadas na humanização. Portanto, é fundamental realizar 

novos estudos que abordem os benefícios das PICs no ciclo 

gravídico-puerperal e a relevância do Enfermeiro Obstétrico 

frente a sua implementação. 

Ressalta-se a necessidade de ampliar e disponibilizar 

esses métodos de modo mais frequente, no âmbito hospitalar, 

bem como a capacitação dos profissionais que prestam 

cuidados na fase de pré-natal e durante o parto, de modo a 

estimular o parto vaginal e, consequentemente, reduzir as taxas 

de cesarianas desnecessárias. 
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RESUMO: As doenças cardiovasculares (DCVs)  são 
incapacitantes e caracterizam-se como um problema de saúde 
pública, sendo imprescindível tratar os pacientes com essas 
patologias através de estratégias de prevenção e controle da 
doença. Objetivou-se evidenciar a relevância da consulta de 
enfermagem aos pacientes com doenças cardiovasculares. 
Trata-se de uma revisão de literatura, realizada nas bases de 
dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), através dos 
seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeSC): 
“Enfermagem Cardiovascular”; “Cuidados de Enfermagem” e 
“Doenças Cardiovasculares”. Como critérios de inclusão: 
artigos que abordassem sobre a temática, disponíveis na 
íntegra, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, 
datados a menos de 5 anos.  Como critérios de exclusão: 
indisponíveis na integra, que não abordassem a temática e 
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publicados anteriormente a 5 anos, totalizando 10 estudos. 
Evidenciou-se a importância da consulta de enfermagem para 
os pacientes com DCVs, visto que o enfermeiro realiza o 
acompanhamento e o controle dessas patologias, promovendo 
mudanças no estilo de vida desses pacientes, estimulando a 
prática de exercícios físicos, controle do peso corporal e manejo 
adequado dos medicamentos. Conclui-se que a consulta de 
enfermagem contribui para a adesão ao tratamento e para 
acelerar o reestabelecimento do paciente, sendo possível 
evidenciar a sua relevância para os pacientes com DCVs. 
Palavras-chave: Enfermagem cardiovascular. Cuidados de 

enfermagem. Doenças cardiovasculares. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCVs) são caracterizadas 

por alterações no funcionamento do sistema cardíaco, sendo 

este responsável por transportar oxigênio e nutrientes 

necessários às células para essas executarem suas tarefas 

(MAGALHÃES et al., 2014). 

Os fatores de risco que mais contribuem para o 

surgimento dessas patologiais são os comportamentais, tanto 

para doenças cardíacas quanto para acidente vascular 

encefálico, são dietas inadequadas, sedentarismo, uso de 

drogas como o tabaco e uso exarcerbado de álcool (OPAS, 

2017). 

As DCVs são incapacitantes e caracterizam-se como um 

problema de saúde pública, acometem cada vez mais adultos 

em idade produtiva (LIMA et al., 2019). De acordo com a 

Organização Pan-Americana de Saúde, atualmente trata-se da 

principal causa de morte no mundo, ou seja, mais pessoas 

morrem por essas enfermidades anualmente em relação a 
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outras causas. Estima-se que 17,9 milhões de pessoas 

morreram por doenças cardiovasculares em 2016, 

representando 31% de todas as mortes em nível global. Desses 

óbitos, estima-se que 85% ocorreram devido às doenças 

cardiovasculares as quais podem-se incluir a doença 

coronariana, doenças cerebrovascular, doença arterial 

periférica (OPAS, 2017).  

No Brasil, as DCVs constituem os mais elevados custos 

em internações. Por ser uma doença de origem multifatorial, a 

abordagem inclui o controle dos fatores de risco modificáveis. 

Dessa forma é imprescindível tratar os pacientes que possuem 

essas patologias através de estratégias integradas e 

sustentáveis de prevenção e controle da doença para que 

possam auxiliar na melhor autopercepção de saúde e melhor 

enfrentamento pelos pacientes (LIMA et al., 2019). 

De acordo com os autores Pinto e Rodrigues (2018) a 

assistência de enfermagem aos pacientes com doenças 

cardiovasculares ou em risco cardiovascular, assim como todo 

processo de enfermagem, deve ser norteada pela 

sistematização dos cuidados, que envolve os histórico, o 

diagnótico a implementação e a avaliação do paciente, 

seguindo as metodologias de NANDA, NIC e NOC. 

Neste contexto o enfermeiro desenvolve importante 

papel  no acompanhamento de  pacientes  com doenças 

cardiovasculares, além de ter um importante papel de  educador 

em saúde no trabalho com grupos de pessoas com essas 

patologias, seus familiares e com a comunidade, além de ser 

responsável por desenvolver a consulta de enfermagem, 

atividade privativa do enfermeiro (VALLE et al., 2015). 
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Dessa forma, a atuação do enfermeiro, através da 

consulta de enfermagem, contribui tanto para a adesão ao 

tratamento quanto para acelerar o reestabelecimento do 

paciente, a fim de diminuir o custo final da assistência. As ações 

desenvolvidas pelos enfermeiros durante a consulta objetivam 

conscientizar o cliente, para promover mudanças na sua 

qualidade de vida, levando-o a adquirir hábitos saudáveis 

(VALLE et al., 2015).  

 

Portanto, com o desenvolvimento dessa pesquisa 

pretende-se contribuir para a disseminação de conhecimentos 

sobre a importância da consulta de enfermagem para pacientes 

com doenças cardiovasculares. Diante disso, o objetivo do 

estudo foi evidenciar a relevância da consulta de enfermagem 

aos pacientes com doenças cardiovasculares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, do tipo narrativa. 

Os artigos de revisão narrativa são publicações abrangentes, 

indicados para descrever e discutir o desenvolvimento ou o 

"estado da arte" de um determinado assunto, de maneira 

teórico ou contextual. As revisões de caráter narrativo, não 

disponibilizam as fontes de utilização as quais utilizam, a 

metodologia para busca das referências, nem os critérios que 

servem para avaliar, selecionar ou excluir trabalhos. Ou seja, 

constituem, substancialmente de análise da literatura publicada 

em livros, artigos de revista impressas e/ou eletrônicas na 

interpretação e análise crítica pessoal do autor. Essa categoria 

de artigos têm um papel fundamental para a educação 
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continuada pois, assim permitindo e proporcionando ao leitor 

adquirir e atualizar o conhecimento sobre uma temática 

específica em curto espaço de tempo (ROTHER, 2007).  

Sendo assim, utilizou-se esse tipo de revisão com o 

 intuito de explorar uma temática específica, possibilitando 

evidenciar novos conhecimentos acerca da importância da 

consulta de enfermagem para pacientes com doenças 

cardiovasculares. A busca na literatura ocorreu nos meses de 

julho a outubro. Através das bases de dados Literatura Latino-

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

de Dados em Enfermagem (BDENF) e Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO). 

Para realização da busca utilizou-se os seguintes 

Descritores em Ciências Saúde (Decs): “enfermagem 

cardiovascular”, “cuidados de enfermagem” e “doenças 

cardiovasculares”. Os critérios adotados para inclusão das 

publicações foram artigos que abordassem sobre a temática, 

disponíveis na íntegra e online, publicados nos idiomas 

português, inglês e espanhol e datados a menos de 5 anos. 

Excluíram-se artigos indisponíveis na integra, que não 

abordassem a temática e publicados anteriormente a 5 anos. 

Foram selecionados 10 estudos para compor a revisão, sendo 

categorizados e analisados.   

Por ter como referência bases públicas, não será preciso 

a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, respeitando, 

porém, foram respeitados todos os preceitos éticos 

estabelecidos na resolução número 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2013). 
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Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2020). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a análise dos artigos, obteve-se como amostra final 

10 estudos, no qual foi possível estabelecer as informações 

agrupadas conforme mostra a Tabela 1. 
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Figura 2. Tabela com a distribuição dos artigos incluídos na 
revisão de acordo com o título, autor e ano de publicação, 
objetivo, tipo de estudo e os resultados, Natal, Brasil, 2020. 
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Fonte: elaborado pelos autores (2020). 

 

A partir dos artigos analisados, foi possível perceber que 

mais da metade dos estudos que abordam a temática 

evidências científicas acerca da consulta de enfermagem em 

cardiologia foram publicados na última década, o que implica 

dizer que estudos sobre a temática são publicados 

continuamente, fato importante para a atualização do assunto 

em questão (SANTOS et al., 2020). 

O tipo de estudo mais prevalente foi o descritivo e a 

abordagem qualitativa. O estudo descritivo possui o objetivo de 

determinar a distribuição de doenças ou condições 

relacionadas à saúde, segundo o tempo, o lugar e/ou as 

características dos indivíduos, o que pode justificar a 
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prevalência desse tipo de estudo (COSTA; BARRETO, 2003). 

Já a prevalência da utilização da abordagem qualitativa 

justifica-se por ser uma abordagem da realidade múltipla e 

subjetiva, sendo que as experiências dos indivíduos e suas 

percepções são aspectos úteis e importantes para a pesquisa 

(PATIAS; HOHENDORFF, 2019).  

Com relação a  assistência de enfermagem em cuidados 

cardiovasculares, segundo Nascimento et al. (2019) ela deve 

ser respaldada pela utilização de sistemas de classificação, 

tornando o cuidado qualificado, através da uniformização da 

linguagem, constituindo fonte de planejamento, fundamentação 

e aprimoramento para a enfermagem, pelo fato de ser um 

ambiente que exige prontidão, e de certa forma raciocínio 

clínico e pensamento crítico de promover o melhor cuidado 

disponível a pessoa cuidada. 

Por meio da consulta de enfermagem é possível atingir 

as quatro dimensões que integram o ser humano: emocional, 

socioeconômica, espiritual, e física, para uma melhor relação 

interpessoal com a pessoa atendida, sendo fundamental que o 

enfermeiro possua habilidades empáticas, cognitivas 

comportamentais e afetivas (MOREIRA; KESTENBERG, 2018).  

Permitindo assim, ao enfermeiro atuar de forma a 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida futura dos 

pacientes que possuem doenças cardiovasculares e prevenir 

possíveis eventos coronarianos (MOREIRA et al., 2017). 

De acordo com os autores Santos (2019) e Moreira, 

Mizuno e Meireles (2017) a consulta de enfermagem é um 

momento que o profissional consegue realizar ações de 

educação em saúde, coletando e trocando informações, 

permitindo assim ao enfermeiro atuar de forma a contribuir para 
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uma maior e melhor qualidade de vida futura a esses pacientes 

com doenças cardiovasculares. 

          Com o compilado de publicações encontradas foram 

elencadas 4 categorias distintas as quais a assistência de 

enfermagem necessita orientar os pacientes com doenças 

cardiovasculares, sendo elas: o autocuidado, educação em 

saúde, diagnósticos de enfermagem e cuidado de forma 

preventiva (PINTO et al., 2019). 

Através dos diversos acompanhamentos de enfermagem 

implementados nos serviços de saúde é possível realizar uma 

assistência qualificada com o intuito de promover a saúde e 

prevenir as doenças, como exemplo cita-se o programa 

hiperdia, que se mostrou uma ferramenta essencial para 

instrumentalizar a prática de atendimento aos usuários, 

gerando informes que possibilitam o conhecimento e 

mapeamento dos riscos (VALLE et al., 2017). 

O enfermeiro tem uma atuação definida nos serviços de  

saúde, o que gera impacto no atendimento as necessidades de 

saúde da população atendida, o mesmo trabalho com enfoque 

holístico ao paciente, por meio do exame físico esse profissional 

é capaz de colher informações tanto físicas quanto psicológicas 

(VALLE et al., 2017). O entendimento a respeito das melhores 

práticas pode possibilitar aos enfermeiros um pensar e agir 

mais efetivo, dando subsídios para sistematizar sua prática de 

trabalho, tornando-a efetiva, legível e alinhada com o serviço de 

saúde, para garantir uma prática segura com consequente 

qualidade e satisfação do paciente (ARUTO; LANZONI; 

MEIRELLES, 2016). 

O programa hiperdia ganha destaque justamente por 

cumprir com todo esse papel citado acima, por abordar o 
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indivíduo como um todo e por ser uma ferramenta essencial 

para instrumentalizar o cuidado e atendimento, realizando 

busca ativa aos faltosos como estratégia viável para solucionar 

parcialmente 

o problema da negligência ao tratamento, solicitando exames 

complementares para avaliar rotineiramente o estado de saúde 

desse grupo de pacientes, enfermeiro também incentiva à 

realização de atividades físicas ,especialmente para aqueles 

usuários com maior vulnerabilidade diante dos fatores de risco. 

Realizar atividade física permite ao indivíduo ser mais ativo e 

ter menos limitações físicas, estimulando a musculatura que 

estarão diariamente sendo trabalhados, ganhando resistência e 

aumento da oxigenação ,contribuindo assim para o 

desempenho do sistema circulatório (SILVA et al., 2015). Dessa 

forma ganhando confiança e atendendo suas demandas, além 

da patologia, a fim de torná-lo participante ativo do cuidado 

(MOREIRA; KESTENBERG, 2018). 

Santos (2019), evidência também a eficácia da consulta 

de enfermagem nas mudanças comportamentais do estilo de 

vida dos pacientes, tais como a melhoria da qualidade da dieta, 

adesão à prática de exercícios físicos e redução do tabagismo 

e bebidas alcoólicas. A realização dessas mudanças é bastante 

significativa tendo em vista que contribuem para a redução de 

fatores de risco e atua na prevenção de complicações 

cardiovasculares. 

A presença ativa e efetiva do enfermeiro na resolução 

dessa problemática e a frente do programa hiperdia, pois de 

posse das informações pertinentes ao processo saúde/doença 

pode promover melhoria da qualidade de vida de usuários, 

familiares e da comunidade (NASCIMENTO et al., 2017). 
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Ao analisar os estudos, foi possível constatar os 

principais problemas da população de hipertensos, ressaltando 

os seguintes diagnósticos: disposição para controle aumentado 

do regime terapêutico, autocontrole ineficaz da saúde, nutrição 

desequilibrada, sedentarismo, conhecimento deficiente, 

sobrecarga de estresse, e comportamento de saúde propenso 

a risco (RODRIGUES et al., 2018). Dessa forma, é possível 

verificar quais os principais problemas nos quais o enfermeiro 

precisa intervir para prestar uma assistência qualificada. 

Silva (2015) reforça o desenvolvimento de palestras 

educativas na sala de espera, e até mesmo de atividades 

programadas nas comunidades, sendo de suma importância 

para a orientação e educação sobre os cuidados frente aos 

fatores de riscos das DCV, destacando diabetes e hipertensão, 

pois, através do conhecimento, é possível modificar hábitos e 

estilo de vida.  

Em contra partida Valle et al. (2015) deixa claro que 

somente essas ações de cunho educativo não são suficientes 

para que esses pacientes mudem seu comportamento, é 

preciso que a equipe de enfermagem desenvolva estratégias 

para estimular a mudança de comportamento por parte do 

paciente e os motive ao seguimento do tratamento mais 

efetivamente.  

Reconhece-se, então, que a conscientização do 

autocuidado é indispensável para um melhor acompanhamento 

clínico, de certo modo o indivíduo que cuida de si tem resultados 

mais positivos em seu tratamento de saúde. Acredita-se que, o 

enfermeiro explanando para o indivíduo o seu papel 

fundamental no processo saúde-doença, o tornará atuante e 
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responsável na sua promoção e manutenção da saúde, sendo 

uma importante área de atuação (SANTOS et al., 2019).  

Por conseguinte, a não adesão ao tratamento é a 

principal causa de insucesso no controle das doenças 

cardiovasculares. Ressaltando a busca ativa como estratégia 

viável para solucionar parcialmente o problema da negligência 

ao tratamento, além dos esclarecimentos sobre a doença e os 

riscos, para a conscientização das pessoas, atuando, assim, na 

promoção à saúde, aumentando conhecimento  dos usuários  e 

contribuindo para a diminuição dos escores de 

ansiedade/depressão e havendo uma melhora de várias 

escalas de qualidade de vida nos pacientes, auxiliando na 

melhor adaptação a nova condição de saúde. os resultados 

positivos obtidos reforçam o amplo papel que pode ser 

desenvolvido pela enfermagem (SILVA et al., 2015). 

Dessa forma, a presença da educação permanente é 

considerada pelos participantes como uma melhor prática no 

intuito de desenvolver conhecimentos, habilidades e práticas, 

possibilitando um cuidado qualificado, seguro e voltado ao bem-

estar do paciente (ARUTO; LANZONI; MEIRELLES, 2016).  

Nessa perspectiva, educar em saúde é parte integrante 

do cuidar em enfermagem que envolve múltiplas dimensões de 

natureza empírica, ética, estética e pessoal, pois, não é uma 

atividade ou ação isolada (PINTO et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES 

  

          Diante do exposto, foi possível evidenciar a relevância da 

consulta de enfermagem para os pacientes com doenças 

cardiovasculares, visto que o enfermeiro realiza o 
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acompanhamento e o controle dessas patologias, promovendo 

mudanças no estilo de vida desses pacientes, estimulando a 

prática de exercícios físicos, controle do peso corporal, manejo 

adequado dos medicamentos, controle adequado da glicemia, 

orientação de terapia de insulina  e da pressão arterial. Tudo 

isso por meio da educação em saúde, palestras educativas em 

salas de espera e até mesmo atividades na comunidade, 

orientando sobre vários cuidados para prevenção dos fatores 

de riscos. Sendo de grande importância para o aumento dos 

níveis de conhecimento dos pacientes acerca da sua condição 

clínica e tornando-o ponto-chave de seu autocuidado. 

Como o presente estudo destaca, o programa hiperdia é 

um forte aliado no controle e acompanhamento das doenças 

cardiovasculares, porém ainda há desafios na implementação 

desses programas, seja a nível dos poderes como também da 

população que encontra dificuldades para seguir seus 

tratamentos. Dessa forma, sugere-se a implantação de um 

plano de organização para as equipes que realizam os 

atendimentos, estipulando dia, horário e realizando a busca 

ativa dos faltosos, essas ações contam com a ajuda do agente 

comunitário de saúde que torna-se também peça chave na 

colaboração dessas atividades jutamente a comunidade. Além 

disso, no Brasil a implantação de sistemas de vigilância precisa 

entrar em consonância com esse novo enfoque, porém muitos 

desafios permanecem quando se trata das DCV, a organização 

Pan-America de Saúde ainda destaca que a população que 

mais sofre com esse tipo de problema são as de países de baixa 

e média renda,  principalmente no que diz respeito à integração 

das políticas públicas aos serviços de saúde. Quanto aos 

programas é importante que a gestão invista na divulgação, 
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através de materiais de apoio com as informações necessárias 

sobre como procede a consulta e todos os seus benefícios. Pois 

dessa forma, a consulta de enfermagem pode ser amplamente 

divulgada, promovendo assim melhor qualidade de vida a esses 

pacientes e impedindo o avanço crescente das doenças 

cardiovasculares no Brasil e no mundo. 

Nesse sentido, a atenção básica mostra-se como peça 

fundamental de elo entre políticas de saúde e a comunidade, e 

a estratégia de saúde da família como estrutura potencial na 

consolidação da promoção da saúde. 

Por fim, apesar da relevância da consulta de 

enfermagem a esses pacientes, ainda é escasso o número de 

pesquisas e estudos que retrate esse processo, portanto é de 

suma importância que essa produção de conhecimento ocorra 

para o avanço da ciência em enfermagem. 
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RESUMO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um grave 
problema de saúde pública, que afeta uma grande parte da 
população brasileira. É caracterizada por ser uma síndrome 
multifatorial crônica, em que os níveis tensionais são elevados. 
Assim, a atuação do enfermeiro junto com a equipe 
multidisciplinar da ESF a nível da APS é importante para a 
adesão e continuidade dos pacientes ao tratamento e para uma 
prestação de serviço eficaz, ajudando assim a reduzir os 
índices de morbimortalidade da doença. Objetivou-se analisar a 
assistência de enfermagem realizada na atenção primária de 
saúde aos portadores de HAS. Trata-se de uma revisão 
bibliográfica, realizada no segundo semestre de 2020. Para a 
construção desse estudo, foi realizada uma busca nas 
plataformas de dados eletrônicos: SciELO, PubMed e Google 
Acadêmico, utilizando os descritores “Hipertensão”, “Atenção 
Primária à Saúde” e “Assistência de Enfermagem”. A HAS é 
uma das principais causas de problemas cardíacos e está 
associada as alterações funcionais ou estruturais de órgãos-
alvo, alterações metabólicas, hormonais e fenômenos tróficos. 
É agravada pela presença de inúmeros fatores de risco. 
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Conclui-se que é imprescindível a atuação do enfermeiro, na 
consulta de enfermagem, promovendo ações educativas, 
buscando meios e estratégias que alcancem esse público para 
orientar, acompanhar, acolher, esclarecer dúvidas, e fornecer 
novos conhecimentos sobre a doença para que haja eficácia na 
prevenção e promoção de saúde. 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Assistência de 
Enfermagem. Hipertensão Arterial Sistêmica. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição 

crónica que faz parte das áreas estratégicas de atuação da 

Atenção Primária em Saúde (APS), sendo considerada um 

problema de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo um dos 

grandes desafios da APS por sua incidência e deve servir de 

estímulo para que estratégias de controle sejam 

desenvolvidas (MOTA; LANZA; CORTEZ, 2019). 

A HAS caracteriza-se por ser uma síndrome multifatorial 

crônica caracterizada pela presença de níveis tensionais 

elevados associados a alterações metabólicas, hormonais e 

fenômenos tróficos, os quais consistem na hipertrofia cardíaca 

e vascular (NUNES et al., 2015). 

Entre as Doenças Crônicas (DC) que mais alteraram os 

indicadores de saúde nas últimas décadas, a HAS recebe 

destaque por ser um relevante problema de saúde pública nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, além de ser 

responsável por acarretar fatores de risco para o 

desenvolvimento de complicações renais e doenças cardíacas 

e cerebrovasculares, repercutindo fortemente sobre a 

previdência social, por apresentar altos custos médicos e 
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socioeconômicos,   além de apresentar elevado número de 

óbitos em todo o mundo (BARRETO et al., 2015). 

 O apoio proveniente da rede formal, representada pelos 

profissionais de saúde, demonstra ser relevante para uma 

melhora significativa na qualidade de vida das pessoas com 

HAS, sendo as ações da Unidade Básica de Saúde (UBS) um 

dos principais apoios em sua rede de apoio social em relação 

ao enfrentamento da condição crônica da doença 

(FAQUINELLO; CARREIRA; MARCON, 2010). 

 O enfermeiro tem papel importante na realização de 

ações na assistência ao usuário com condição crónica, 

realizando rastreamento de novos casos, promoção e 

manutenção da saúde, e a prevenção de complicações por 

meio da Consulta de Enfermagem individual e coletiva (MOTA; 

LANZA; CORTEZ, 2019). 

A detecção precoce, o tratamento e o controle da HAS 

realizados pela Atenção Primária de Saúde são extremamente 

importantes para evitar agravos da HAS em nosso meio e 

consequentemente os custos com o tratamento em níveis mais 

complexos da assistência (BARRETO et al., 2015). 

O Ministério da Saúde preconiza a adoção de 

estratégias, principalmente de caráter educativo, com 

esquemas terapêuticos baseados em consultas e ações 

equitativas realizadas pelos profissionais de saúde. O controle 

da pressão arterial (PA) é essencial para a redução das 

complicações graves e, para isso, medidas farmacológicas e 

não farmacológicas são tomadas. Dentre as medidas não 

farmacológicas, enfatiza-se as mudanças nos hábitos de vida, 

sendo indicadas e acompanhadas indiscriminadamente para 
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pessoas com HAS principalmente pelos profissionais da APS 

(RÊGO et al., 2018). 

Quando os atendimentos são humanizados, 

individualizados e com ações educativas em grupo, os 

pacientes se sentem valorizados e cuidados e isso intensifica o 

vínculo da equipe de saúde com a comunidade, aumentando a 

adesão ao tratamento (MOTA; LANZA; CORTEZ, 2019). 

A avaliação da satisfação com os serviços de saúde é 

crescente no país e pode proporcionar indicadores para a 

elaboração de novas políticas públicas e a qualificação das 

existentes, colocando em prática as diretrizes da APS, 

centrados na atenção ao primeiro contato, longitudinalidade, 

integralidade, coordenação, competência cultural, orientação 

comunitária e familiar (RÊGO et al., 2018). 

O surgimento dos agravos da doença encontra-se 

associado ao controle pressórico insatisfatório, possuindo 

relação direta com a baixa adesão ao tratamento, pelo fato da 

não adesão ser um comportamento multideterminado é 

necessário investigar os fatores que influenciam diretamente 

neste processo e as ações desenvolvidas pelo enfermeiro, 

como elemento chave na assistência à pessoa com HAS na 

atenção primária em saúde (BARRETO et al., 2015). 

É essencial o papel do enfermeiro na assistência a esses 

pacientes, pois as intervenções para a promoção e o controle 

da doença são imprescindíveis para o tratamento, prevenindo 

complicações e atuando para uma melhor qualidade de vida 

dos hipertensos (NUNES et al., 2015). 

A profissão de enfermagem representa-se como o 

recurso primário de saúde para as famílias e comunidades, 

assumindo um papel relevante. Na atualidade intervir na 
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promoção da saúde e na educação para a saúde, no sentido de 

incentivar a adesão ao regime terapêutico na HAS constitui uma 

necessidade (FERREIRA; GRAÇA; CALVINHO, 2016). 

O cotidiano das atividades da APS, principalmente na 

realização da consulta de enfermagem ao hipertenso ainda é 

fragilizada e fragmentada devido a diversos fatores, como os 

aspectos culturais da população, atendimento médico-

centrada, gestão insuficiente, ausência de protocolos e 

capacitação de enfermagem, sobrecarga de trabalho e baixa 

adesão do usuário ao tratamento (MOTA; LANZA; CORTEZ, 

2019). 

Justifica-se a realização deste estudo por ser um assunto 

de grande relevância, atual e de extremo interesse para saúde 

pública devido a sua grande incidência e o elevado número de 

mortes. Diante desta problemática, destaca-se a importância da 

assistência de enfermagem na estratégia no tratamento, no 

auxilio a mudanças de hábitos, na prevenção, detecção, 

diminuição de complicações e controle da Hipertensão Arterial 

Sistêmica na atenção básica. A atuação do enfermeiro se 

destaca na prestação de um serviço humanizado 

compreendendo as diversidades, particularidades e 

necessidades dos indivíduos, traçando estratégias junto com a 

equipe multidisciplinar, para alcançar este público alvo 

especifico, de modo a conseguir demonstrar a importância do 

controle da Pressão Arterial (PA), através de um tratamento 

farmacológico, hábitos saudáveis, como a prática de exercícios 

físicos, e alimentação balanceada a fim de reduzir os índices de 

morbimortalidade da doença.  

Dessa forma, tem-se como objetivo analisar na literatura 

científica a assistência de enfermagem realizada a nível da 
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Atenção Primária de Saúde aos portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS). 

A pesquisa partiu da questão norteadora que implicou no 

seguinte questionamento “Como é realizada a assistência de 

enfermagem na Atenção Primária em Saúde aos pacientes com 

Hipertensão Arterial Sistêmica?”. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia baseou-se em uma pesquisa bibliográfica 

de artigos científicos versando sobre a assistência de 

enfermagem aos hipertensos na atenção primária de saúde de 

forma qualitativa, abrangente, ampla, sistematizada e ordenada 

metodologias e resultados de outras pesquisas, com o intuito 

de expandir expectativas referentes ao tema, e proporcionando 

uma visão conceitual sobre ele. 

Trata-se de uma revisão integrativa, realizada no período 

de setembro a novembro de 2020 nas seguintes plataformas: 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), PubMed e Google 

Acadêmico. 

Na realização das buscas foram utilizados os seguintes 

descritores: “Atenção Primária à Saúde”, “Assistência de 

Enfermagem” e “Hipertensão” sendo separados pelo operador 

“AND”, garantindo a inclusão de todos os artigos que fossem 

referentes à temática proposta. 

Os critérios para inclusão dos estudos primários 

selecionados foram: artigos disponibilizados na integra e 

gratuitamente, nos idiomas inglês, português e espanhol, tendo 

como base estudos prioritários, mas não exclusivos dos últimos 

5 anos, e que abordassem sobre a temática proposta. Foram 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS HIPERTENSOS NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA DE SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA 

476 
 

excluídos da pesquisa artigos cujo texto completo não estivesse 

disponível na modalidade gratuita, estudos secundários, cartas 

ao leitor, teses, dissertações, artigos em outros idiomas. 

A pesquisa foi realizada de forma independente, por 

meio do cruzamento nas bases selecionadas. Desta forma, 

foram encontrados 454 artigos indexados nas bases de dados 

consultadas, sendo: 33 na base SciELO a partir do cruzamento 

dos DECS (Descritores em Ciência da Saúde), “Primary Health 

Care AND Nursing Care AND Hypertension”, e 421 na PubMed 

com os DECS  “Primary Health Care AND Nursing Care AND 

Hypertension”, após filtragem, análise criteriosa dos artigos e 

critérios de exclusão, foram selecionados 20 publicações, que 

se adequaram a questão norteadora e são objeto desta 

pesquisa de revisão integrativa. Permaneceu na amostra final 

após esse processo 12 artigos da base de dados SCIELO e 8 

da PubMed. 

A seguir, o quadro 1 está representado pela seleção dos 

artigos pesquisados, excluídos e selecionados por bases de 

dados. 
 

Quadro 1. Distribuição dos artigos selecionados para 

revisão, segundo base de dados. 
 

 

 

ARTIGOS 

 

 

BASE DE DADOS 

 

SCIELO 

 

PUBMED 

Pesquisados 

 

33 421 

Excluídos 21 413 

Selecionados 12 8 
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Total 20 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim, os artigos foram compilados, sintetizados e 

organizados de maneira a terem suas principais informações 

expostas, agrupando-as de maneira sistematizada através do 

programa Microsoft Office Word. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui-se 

como um Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) e um 

importante fator de risco para o aparecimento de doenças 

cardiovasculares impondo-se como um relevante problema de 

saúde pública nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

A HAS acarreta aumento dos custos dos sistemas de saúde, 

um ônus socioeconômico elevado, com uma vida produtiva 

interrompida por invalidez temporária ou permanente, além de 

ser responsável por elevadas taxas de morbimortalidade em 

todo o mundo (FERREIRA; GRAÇA; CALVINHO, 2016; MALTA 

et al., 2018).  

A prevalência deste problema de saúde tem aumentado. 

Nas últimas quatro décadas, o número de pessoas 

diagnosticadas com HAS cresceu 90% em países de baixa e 

média renda, fato impulsionado pelo fenômeno de 

envelhecimento populacional (NCD-RisC, 2017). 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS), estima que 

cerca de 600 milhões de pessoas tenham Hipertensão Arterial 

(HA), com crescimento global de 60% dos casos até o ano de 
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2025, além de causar 7,1 milhões de mortes anualmente (WHO, 

2011). No Brasil, HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos 

adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou 

indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular 

(DCV) (SCALA; MAGALHÃES; MACHADO, 2015). 

A HAS caracteriza-se como uma condição clínica, 

multifatorial crônica, definida por elevados níveis e sustentados 

de pressão arterial ≥ 140 e/ou 90 mmHg, assim, tal elevação na 

pressão arterial  faz com que o coração tenha que exercer um 

maior esforço em relação ao habitual, para que, o sangue seja 

distribuído adequadamente por todo o organismo, garantindo 

assim a homeostasia. Frequentemente está associado a 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) alterações metabólicas, 

hormonais, e fenômenos tróficos, os quais consistem na 

hipertrofia cardíaca e vascular (MACIEL; PIMENTA; 

CALDEIRA, 2016; NUNES; SILVA, et al., 2015).  

É agravada pela presença de outros fatores de risco, 

como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose, 

Diabetes Mellitus (DM), idade, sexo, etnia, ingestão de sal, 

ingestão de álcool, fatores socioeconômicos, genética e 

sedentarismo (MALACHIAS; SOUZA; PLAVNIK, et al., 2016). 

Dada a alta prevalência e altos índices de complicações, 

a referida doença é um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de complicações renais, doenças cardíacas 

modificável, e cerebrovasculares, repercutindo diretamente na 

qualidade de vida dos indivíduos e sobre a previdência social, 

por apresentar altos custos médicos, sociais e econômicos, 

decorrentes, sobretudo, complicações clinicas que a 
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acompanha (BARRETO; CREMONESE; JANEIRO, et al., 

2015). 

Os valores que definem a HAS estão expressos abaixo, 

no quadro 2. 

 
Quadro 2: Classificação da PA de acordo com a medição 

casual ou no consultório a partir de 18 anos de idade 
 

• Considera-se hipertensão sistólica isolada se PAS ≥ 140 mm Hg e 
PAD < 90 mm Hg, devendo a mesmo ser classificada em estágios 
1, 2 e 3. 

 
 
Fonte: Adaptado, MALACHIAS; SOUZA; PLAVNIK, et al., 2016. 

 
Assim, por ser considerada um grave problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo, a HA é uma condição crônica que 

requer cuidados contínuos e de longo prazo para prevenir ou 

retardar o desenvolvimento de complicações associadas, 

ademais faz parte das áreas estratégicas da APS (MOTA; 

LANZA; CORTEZ, 2020). 

A Atenção Primária à Saúde é considerada a porta de 

entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), 

CLASSIFICAÇÃO PAS (mm Hg) PAD (mm Hg) 
Normal ≤ 120 ≤ 80 
Pré-hipertensão 121-139 81-89 
Hipertensão estágio 1 140 – 159 90 – 99 
Hipertensão estágio 2 160 – 179 100 - 109 
Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 
Quando a PAS e a 
PAD situam-se em 
categorias diferentes, 
a maior deve ser 
utilizada para 
classificação da PA 
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caracterizada pelos cuidados básicos, atenção à saúde 

baseada em tecnologias e métodos práticos, cientificamente 

comprovados e socialmente aceitáveis, tornando-se 

universalmente acessíveis aos indivíduos, família e 

comunidade, prestando uma assistência integral e contínua em 

todos os ciclos de vida, englobando ações de promoção, 

proteção, prevenção, cura, reabilitação, cuidados paliativos ao 

longo da vida e manutenção de saúde, exercida pela equipe 

multiprofissional por meio de ações gerenciais, participativas e 

democráticas ALMEIDA; FEITOSA; ARAÚJO, et al., 2015).  

Orienta-se pelos princípios de universalidade, 

acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo, integralidade, 

responsabilização, humanização, equidade e participação 

social, além de fundamentar-se nos princípios assistenciais e 

organizativos do SUS (OPAS, 2019) 

Por seu contexto organizacional a APS se destaca com 

três funções essenciais: resolutividade que refere-se à 

capacidade das equipes em reconhecer as necessidades locais 

de saúde e ofertar ações para supri-las, através da qual lhe 

cabe, a partir da sua capacidade cognitiva e intelectual, a 

resolução de 85% dos problemas de saúde pública da 

população; a comunicação, pela qual responsabiliza-se pela 

referência (trânsito do nível menor para o de maior 

complexidade) e contra referência (trânsito do nível de maior 

para o de menor complexidade), dos produtos e das 

informações geradas pelos diversos componentes da rede; e a 

responsabilização, que compreende a vinculação entre as 

equipes com a população adscrita a partir da organização 

territorial, da gestão e da responsabilidade sanitária e 

financeira, garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
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longitudinalidade do cuidado e a responsabilização pelo 

acompanhamento do usuário (DANTAS; RONCALLI, 2019). 

A APS como primeiro nível de atenção enfatiza a 

resolutividade dos cuidados primários sobre os problemas mais 

comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o 

cuidado em todos os pontos de atenção considerando os 

problemas da população como marco para as intervenções 

(ALMEIDA; FEITOSA; ARAÚJO, et al., 2015). 

Desse modo, estabelece as necessidades de saúde de 

uma população especifica, sob sua responsabilidade, na sua 

área de abrangência segundo os riscos, de implementar e 

avaliar as intervenções sanitárias relativas a esse público e de 

prover o cuidado para as pessoas no contexto de sua cultura e 

de suas preferências (ALMEIDA; FEITOSA; ARAÚJO, et al., 

2015). 

Nessa perspectiva, a APS considera o sujeito em sua 

totalidade, complexidade, singularidade e sua inserção 

sociocultural e busca promoção, proteção, prevenção, 

manutenção da saúde, tratamento de doenças e a redução de 

danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 

possibilidades de viver de forma saudável e com qualidade de 

vida (BRASIL, 2012).  

A HAS é a doença circulatória com maior incidência, 

baixa taxa de controle no Brasil e no mundo, apesar de ser 

facilmente tratável e controlável a partir de ações da APS tais 

como: captação, diagnóstico e tratamento precoces, consulta 

de acompanhamento mensal estruturado, com práticas 

definidas, humanizadas e focadas no trabalho em equipe e está 

frequentemente associada a alterações metabólicas (DANTAS; 

ROCALLI, 2019). 
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Nessa conjuntura, a APS constitui-se como um espaço 

onde o profissional enfermeiro é um importante componente da 

equipe multidisciplinar na Estratégia Saúde da Família (ESF), 

planejando, gerenciando, coordenando, assistindo e 

executando ações de assistência integral direcionadas à 

diversos grupos, dentre eles os hipertensos, em que se destaca 

o controle da hipertensão arterial, visto que é uma doença que 

requer atenção das equipes de saúde, bem como do 

autocuidado e da responsabilização do usuário diante do 

quadro. 

A ESF, através das suas ações e formas de organizar o 

processo de trabalho, deve realizar o acompanhamento dos 

hipertensos, através de consultas mensais pela equipe 

multiprofissional, pelo profissional médico ou enfermeiro por 

meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e 

participativas, utilizando tecnologias de alta complexidade e 

baixa densidade, com aferição do peso, pressão arterial, 

educação em saúde, orientação, prescrição de um tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso, promovendo o 

monitoramento, avaliação e evolução do tratamento instituído. 

Assim, o Hiperdia destina-se ao cadastramento e 

acompanhamento de portadores de HA e/ou DM na rede 

ambulatorial do SUS, permitindo gerar informação para 

aquisição, dispensação e distribuição dos medicamentos de 

forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados 

(DANTAS; RONCALLI, 2019). 

A ESF é o ponto chave da APS, especialmente por 

reorganizar o modelo assistencial, por meio da atuação da 

equipe multiprofissional. Dentro dessa equipe, destaca-se o 

enfermeiro que tem se revelado essencial para expansão e 
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consolidação da ESF (BECKER; HEIDEMANN; MEIRELLES, et 

al., 2018). 

Este profissional está comprometido na assistência do 

usuário com condição crónica, em ações de rastreamento de 

novos casos; educação em saúde; promoção e manutenção da 

saúde; e a prevenção de complicações por meio da Consulta 

de Enfermagem individual e coletiva (BECKER; HEIDEMANN; 

MEIRELLES, et al., 2018). 

Para realizar esta avaliação, por meio da consulta de 

enfermagem é importante que se utilize o processo de 

enfermagem, a fim de identificar as necessidades de cuidado 

ao paciente de forma individual, holística, humanizada e 

integral. 

O cuidado do enfermeiro é de fundamental importância 

para a reabilitação do paciente hipertenso, sendo baseado em 

um processo contínuo, respeitando o ritmo de cada indivíduo, 

não se pautando apenas em uma terapia medicamentosa, e 

sim, na busca de uma melhor qualidade de vida, motivando os 

pacientes a uma mudança de comportamento, buscando 

hábitos saudáveis e aderência ao tratamento terapêutico, de 

modo que, verifique quais as variáveis e barreiras que dificultem 

o processo de recuperação. 

A avaliação inicial de um paciente com HAS inclui a 

confirmação do diagnostico, identificação e avaliação dos 

fatores de risco, suspeição e identificação de causa secundária. 

Além disso, é imprescindível investigar as lesões de órgão-alvo 

e doenças associadas. A percepção de sintomas pelo 

profissional responsável pela avaliação inicial, juntamente com 

a evidenciação da história de vida do cliente (pessoal e familiar), 
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enriquece a assistência, possibilitando o estabelecimento do 

cuidado integral, humanizado e de forma holística. 

 Fazem parte desta avaliação a aferição da PA no 

consultório ou até mesmo fora dele. Deve ser realizada em toda 

consulta após deixar o paciente em repouso pelo menos 5 

minutos em ambiente calmo ao chegar à unidade de saúde, 

utilizando a técnica adequada e equipamentos validados, vale 

ressaltar que o enfermeiro deve certificar que o paciente não 

estar com a bexiga cheia e utilizar manguitos de dimensões 

recomendadas para garantir a acurácia das medidas da PA, em 

seguida, realizar o exame físico e investigação clínica e 

laboratorial (MALACHIAS; SOUZA; PLAVNIK, et al., 2016). 

Contudo, percebe-se como indispensável para este 

serviço, a presença de um profissional enfermeiro. Vale 

ressaltar ainda que, este profissional, durante a consulta de 

enfermagem deve solicitar os exames mínimos estabelecidos 

em diretrizes voltadas ao tratamento dessa clientela, orientar 

sobre a importância de realizar exercícios físicos, a adesão de 

um plano alimentar saudável, o incentivo a mudanças do estilo 

de vidas dos portadores da HAS. A educação em saúde é 

fundamental, uma vez que estimula os pacientes a identificarem 

suas necessidades e dificuldades refletindo sobre as situações 

cotidianas, além da troca de vivências e experiências entre os 

membros do grupo, no qual o cliente participa ativamente 

buscando soluções eficazes no controle da doença e prevenção 

de suas complicações. 

 
CONCLUSÕES  
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é uma doença 

crônica que afeta uma grande parte da população brasileira, 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS HIPERTENSOS NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA DE SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA 

485 
 

principalmente os idosos. A grande preocupação associa-se as 

complicações deflagradas dessa doença crônica, que podem 

surgir devido ao controle pressórico insatisfatório, possuindo 

relação direta com a baixa adesão ao tratamento. 

 A HAS pode ser facilmente detectada precocemente, 

tratada e controlada a partir de ações da APS, sendo o 

enfermeiro importante na construção do vínculo e acolhimento 

com o paciente que tem HAS para a realização de ações de 

assistência e atenção a sua saúde e condição crônica, 

realizando promoção em saúde, prevenção de agravamentos 

da condição crônica e manutenção da saúde, por meio da 

Consulta de Enfermagem individual e coletiva. 

A atuação humanizada do enfermeiro junto com a equipe 

multidisciplinar da ESF a nível da APS é importante para a 

adesão e continuidade dos pacientes ao tratamento e para uma 

prestação de serviço eficaz, ajudando assim a reduzir os 

índices de morbimortalidade da doença.  

Entretanto, devido à ausência de protocolos, capacitação 

de enfermagem e sobrecarga de trabalho a consulta de 

enfermagem ao hipertenso, a assistência de enfermagem ao 

paciente com HAS torna-se fragilizada e fragmentada 

juntamente com outros fatores, ocasionando a baixa adesão do 

usuário ao tratamento, elevando os níveis pressóricos 

insatisfatórios, podendo então aumentar os índices de 

morbimortalidade deflagrados pela condição crônica da HAS. 

Destarte, o estudo ressalta a relevância da reorganização 

das políticas públicas e das estratégias ligadas as HAS à nível 

da APS, procurando capacitar os profissionais de saúde 

envolvidos no processo de detecção, acompanhamento do 

tratamento e controle, principalmente o profissional de 
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enfermagem, buscando avaliar suas necessidades e fatores 

que ocasionar essa fragilidade em assistir ao paciente com 

HAS. 

Desenvolvendo assim, medidas eficazes para detecção, 

adesão ao tratamento e controle da HAS, com educações em 

saúde, e consultas individualizadas eficazes e satisfatórias, 

reduzindo agravos e morbimortalidades ocasionados pela 

condição crônica. 
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RESUMO: A atuação do enfermeiro é indispensável para o 
desenvolvimento das estratégias de saúde na Atenção basica, 
como no Consultório na Rua, direciado a Pessoas em Situação 
de Rua, que estão nas ruas por diversas razões, tendo em 
comum a falta de um abrigo convencional e a fragilidade nos 
vínculos familiares permanentes. Assim, a pesquisa buscou 
identificar os desafios enfrentados pela Enfermagem das 
Unidades Básicas de Saúde na assistência às pessoas em 
situação de rua. Para tanto, contou-se com uma amostra de 05 
Enfermeiras e 10 Técnicas de Enfermagem, que eram oriundos 
de 08 Unidades Básicas de Saúde do município de João 
Pessoa. Os dados coletados foram agrupados através de 
softwares estatísticos. Destacou-se entre os resultados que, 
67% dos entrevistados tem 10 ou mais anos de exercício 
profissional e 13% são especialistas em Atenção Básica. Viu-
se que as Necessidades Humanas Básicas afetadas na maioria 
das pessoas em situação de rua, são a higiene, nutrição e 
segurança. Ainda que represente um avanço histórico e social, 
assistir Pessoas em Situação de Rua é complexo e multifatorial. 
Por ser incipiente para a Enfermagem exige mobilização política 
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e instrumental dos profissionais, para a construção de modelos 
que guiem a sua prática nas singularidades dessa população. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Pessoas em 
Situação de Rua. Atenção Primaria à Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, no início do século XX, durante o 

desenvolvimento das grandes cidades as ruas eram ocupadas 

por mendigos, hippies, portadores de transtornos mentais 

abandonados pelas famílias e/ou egressos de hospitais 

psiquiátricos (HUTZ; KOLLER, 1997 apud NERY FILHO, 

VALERIO E MONTEIRO, 2011). 

Desde o final desse mesmo século, o espaço da rua 

passou também a ser ocupado por sem-tetos, desempregados, 

imigrantes de outros estados e, especialmente, crianças e 

adolescentes com histórias de ruptura e conflito com os laços 

familiares (HUTZ; KOLLER, 1997 apud NERY FILHO, 

VALERIO E MONTEIRO, 2011). 

Alguns fatos históricos relacionam a revolução industrial 

do século XX como promotora do acúmulo de força de trabalho, 

conhecida na época como “exército de reserva”, que tirou dos 

patriarcas a condição de sustento de suas famílias. A falta de 

trabalho decorrente dessa situação deu início às primeiras 

formas de se viver precariamente e o uso das ruas como abrigo 

(FERREIRA; ROZENDO; MELO, 2016; RESENDE; 

MENDONCA, 2019).  

As Pessoas em Situação de Rua (PSR), constituem uma 

população quase invisível visto que consegue repelir, 

amedrontar e indignar aos que fogem desse contexto, 

ressignificando morador de rua que passou a ser representado 
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como “pessoa em situação de rua” (RESENDE; MENDONÇA, 

2019).  

Essa conceituação passou a servir de base norteadora 

para a realização de pesquisas sobre essa população, bem 

como sobre as dificuldades do dia a dia nas ruas das cidades 

brasileiras (OLIVEIRA, 2018; RESENDE; MENDONÇA, 2019) 

As PSR formam um grupo diversificado, oriundos de 

diferentes histórias e vivências; estão nas ruas por diversas 

razões. Pesquisas realizadas a partir da década de 90 apontam 

para uma grande diversidade entre as PSR, o que não permite 

a formulação de um conceito unidimensional; vários são os 

motivos que levam as pessoas a viverem nesse contexto, como 

também a diversidade de condições pessoais, modos de 

subsistência, tempo de permanência na rua e de rompimento 

dos elos familiares (FERREIRA; ROZENDO; MELO, 2016; 

TIMÓTIO et al, 2020). 

Nas últimas décadas, essa população ganhou mais 

visibilidade e conquistou espaço, em termos de políticas 

públicas, sendo o mais significativo a instituição da Política 

Nacional para a PSR e do Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento, por meio do Decreto n° 

7.053, de 23 de dezembro de 2009. No âmbito da saúde 

instituiu-se o planos e estratégias de saúde para a implantação 

do Programa Consultório na Rua (PAULA et al, 2018).  

O “Consultório na Rua”, desenvolvido a partir da Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), ganha força a partir de 

2011, através da ampliação da assistência integral à saúde, 

voltada exclusivamente para esse grupo populacional 

(GARCIA; REIS, 2018). 
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Os consultórios de rua (CR) são compostos por equipes 

multiprofissionais, têm como meta desenvolver ações que 

prestem uma assistência de saúde à população que vive na rua. 

Essas atividades são prestadas de forma itinerante e em 

conjunto com as Estratégias de Saúde da Família visando a 

assistência de saúde integral a essa população que se encontra 

vulnerável. (BRASIL, 2012). 

Viver nas ruas não é novo, mas enxergar essa população 

através das diretrizes da Política Nacional para a PSR é um 

avanço. Como o Consultório na Rua não é a principal porta de 

entrada das pessoas em situação de rua no SUS, esse 

programa pode ser também cumprido pelas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 

principalmente nos locais onde não existe a ação do primeiro 

(MANCHINI; BERTÃO; AMIRATI, 2016; VARGAS; 

MACERATA, 2018). 

Considerando-se as especificidades de assistir pessoas 

em situação de rua, bem como as inovações nessa forma de 

assistência, presume-se nesse contexto a necessidade de 

levantarem-se os problemas de Enfermagem nessa área, na 

busca de proposições que fundamentem a sua prática. Desse 

pressuposto emerge a justificativa desta pesquisa. 

Os obstáculos enfrentados pela Enfermagem nas UBS 

não se encontram diretamente relacionados à especificidade da 

ação, mas às condições de atendimento.  

Para desvelar o cerne desse argumento, questiona-se: 

quais são os desafios enfrentados pela Enfermagem das UBS 

na prestação de assistência às pessoas em situação de rua? 

Assim, o presente estudo tem como objetivo identificar os 
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desafios enfrentados pela Enfermagem das Unidades Básicas 

de Saúde, na assistência às pessoas em situação de rua.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com 

abordagem quantitativa. O estudo tem como objetivo descrever 

os desafios dos profissionais de enfermagem frente a 

população em situação de rua, então utilizar de forma 

padronizada a coleta de dados. O presente artigo é um recorte 

de uma pesquisa realizada na monografia de conclusão de 

curso intitulada ASSISTIR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: novos desafios para a 

prática de Enfermagem. 

A pesquisa exploratória tem como finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo 

em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. A abordagem 

quantitativa transforma em números opiniões e informações, por 

meio de recursos e técnicas estatísticas, para classificá-las e 

analisá- las (MINAYO, 2017). 

A pesquisa foi realizada em oito Unidades Básicas de 

Saúde do Distrito Sanitário IV sendo essas unidades isoladas e 

integradas, localizadas na região central da cidade de João 

Pessoa – PB. O critério para escolha dessas UBS se fez pela 

espacialidade territorial, onde se concentra maior população de 

pessoas em situação de rua. 

A população foi constituída por todos os profissionais de 

Enfermagem que atuam nessas UBS e o espaço amostral foi 

composto por cinco (05) Enfermeiros(as) e 10 Técnicos de 
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Enfermagem, aleatoriamente escolhidos nas diferentes 

unidades. 

Foram considerados critérios de inclusão: estar 

exercendo atividade profissional nas unidades básicas de 

saúde há mais de um ano e aceitar participar voluntariamente 

da pesquisa a partir da assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Foi considerado o seguinte critério de 

exclusão: profissionais que estivessem ausente do local de 

trabalho seja por folga, férias ou licença médica. 

A coleta de dados aconteceu após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

FACENE\FAMENE e ocorreu no mês de setembro de 2018, de 

acordo com a conveniência dos pesquisados. Os participantes 

foram convidados a concordar e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, sendo-lhes assegurado o 

direito à privacidade, ao anonimato e o direito à desistência de 

participação em qualquer fase. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi um 

formulário, com duas partes: a primeira sobre dados 

relacionados à caracterização sócio profissional dos 

participantes, quanto a formação e especialização; faixa etária; 

tempo de exercício profissional; tempo de experiência e jornada 

de trabalho.  

A segunda parte foi quanto as necessidades que podem 

interferir no padrão de vida da PSR, a partir da observação dos 

profissionais, segundo as variáveis de higiene, nutrição, 

vestuário e segurança; agravos que interferem no padrão 

funcional de saúde da PSR, a partir da observação dos 

profissionais conforme as variáveis drogatização (ilícitas e 

lícitas), distúrbios mentais, IST’s, tuberculose, escabiose, 
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pediculose e lesões cutâneas. Os dois critérios foram descritos 

de acordo com a quantidade de pessoas assistidas.  

Ainda na segunda parte, questiona se sobre 

disponibilidades funcionais para aplicação das ações de 

Enfermagem quanto a EPI’s, provisões alimentares, produtos 

de higiene e provisões para troca de vestimentas, segundo  a 

disposição para os profissionais.  

Cardano (2017) esclarece que o formulário é o sistema 

de coleta de dados que obtém informações diretamente do 

entrevistado. Após a coleta, os dados foram agrupados através 

de softwares estatísticos como o Excel, para análises à luz do 

referencial teórico. 

Esta pesquisa respeitou os aspectos éticos, bem como 

os preconizados pela Resolução nº564/2017 do Conselho 

Federal de Enfermagem que trata do Código de Ética de 

Enfermagem e ressalta no seu Art. 95 que a pesquisa deverá 

ser interrompida caso houver qualquer tipo de perigo à vida do 

entrevistado, conforme os princípios da sinceridade, 

integridade, lealdade e respeito na divulgação dos resultados 

futuros da pesquisa (COFEN, 2017). 

A pesquisa poderia acarretar riscos mínimos previsíveis, 

se durante a pesquisa o entrevistado sofresse danos 

emocionais relacionados ao constrangimento em responder as 

questões ou reconhecer a presença de algum sentimento 

negativo que possa influenciar no seu estado de saúde. Para 

tanto serão utilizadas estratégias capazes minimizar a 

ocorrência desses riscos, assegurando ao entrevistado o 

esclarecimento de suas dúvidas, local adequado e privacidade 

para a coleta de dados, que será feita individualmente. 
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Como benefícios esse estudo poderia contribuir para o 

engrandecimento do conhecimento cientifico, bem como para a 

reflexão da atual realidade do atendimento ao usuário em 

Situação de Rua nas Unidades Básicas de Saúde.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 5 (33%) Enfermeiros e 10 

(67%) por Técnicos de Enfermagem, sendo que dentre todos, 

10 (67%) detém 10 ou mais anos de exercício profissional, 3 

(20%) entre 5 e 9 anos, enquanto 2 (13%) estão na área entre 

1 e 4 anos como apresentado na Tabela 1.   

 

Tabela 1. Caracterização sócio profissional da equipe de 
enfermagem, João Pessoa, PB, setembro de 2018. 

Formação f % 

Enfermeiras 5 33 

Técnico de Enfermagem 10 67 

Especialização f % 

Obstetrícia 1 7 

Atenção Básica 2 13 

ADM Hospitalar 1 7 

Faixa etária f % 

28 anos ou mais 15 100 

Tempo de exercício profissional f % 

1 – 4 anos 2 13 

5 – 9 anos 3 20 
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10 ou mais anos 10 67 

Tempo de vivência em UBS f % 

1 – 4 anos 3 20 

5 – 9 anos 
10 anos ou mais 

Jornada de trabalho 

6 
6 
f 

40 
40 
% 

20 horas semanais 1 7 

40 horas semanais 14 93 

Fonte: Pesquisa Direta, João Pessoa – PB, 2018.  
 

O Consultório na Rua é uma atividade centrada no 

atendimento das necessidades dos seus usuários, em uma 

complexidade onde o maior foco não é a tecnologia, mas sim 

relações humanas. Tal premissa demanda a participação de 

uma Enfermagem que apresente habilidades para desenvolver 

e mobilizar modelos diferentes de assistência (MANCHINI; 

BERTÃO; AMIRATI, 2016.  

Em relação a vivência profissional em UBS’s, 6 (40%) 

dos profissionais a executam há 10 anos ou mais, 6 (40%) entre 

5 e 9 anos, enquanto 3 (20%) o fazem entre 1 e 4 anos. Uma 

Percentagem expressiva 14 (93%) desenvolvem uma jornada 

de trabalho de 40 horas semanais. Destaca-se entre os dados 

a expressividade no tempo de formação e experiência 

profissional em UBS’s, o que permite inferir, em tese, maior 

habilidade para manejar cuidados aos usuários na rua. Torna-

se oportuno considerar-se que 4 (quatro) dos 5 (cinco) 

Enfermeiros que compuseram a amostra, são especialista em 

Atenção Básica, ou Obstetrícia e ou Administração Hospitalar. 

 



ATENÇÃO BÁSICA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: DESAFIOS 
PARA PRÁTICA DE ENFERMAGEM 

498 
 

Quadro 1. Necessidades Humanas mais afetadas nas pessoas 
em situação de rua, a partir da percepção dos entrevistados, 
João Pessoa, PB, setembro de 2018. 

 
Variável 

 
Mais da metade 

das PSR 
assistidas 

 
Menos da 

metade das 
PSR 

assistidas 

 
Ocasionalmente 

 
Higiene 

 
13 

 
0 

 
2 

 
Nutrição 

 
11 

 
2 

 
2 

 
Vestuário 

 
6 

 
3 

 
6 

 
Segurança 

 
11 

 
1 

 
3 

Fonte: Pesquisa Direta. João Pessoa – PB, 2018.  

 

Destaca-se na quadro 1 que apesar de 13 (treze) 

entrevistados avaliarem as condições de higiene como fator de 

risco para alteração no padrão de vida de mais da metade das 

PSR, 2 (dois) entrevistados só a percebem ocasionalmente. 

Silva (2016), cita que pela dificuldade de acesso ou hábitos de 

higiene, esta população é frequentemente acometida por 

diversas doenças da pele e fâneros, como úlceras, infestações 

por piolhos, escabiose dentre outras doenças. 

Em relação às necessidades nutricionais, 11 (onze) dos 

entrevistados compreendem que o estado nutricional interfere 

no padrão de vida de mais da metade dos PSR assistidos. 

Contrapondo-se a esses dados, no entanto, 2 (dois) desses 

entrevistados a percebem de forma ocasional. 

Para 06 (seis) entrevistados o vestuário interfere em 

mais da metade das PSR; em contrapartida 06 (seis) acreditam 

que interferem ocasionalmente, enquanto 03 (três) dizem 
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interferir em apenas menos da metade das PSR. Para 11 (onze) 

dos entrevistados a falta de segurança se apresenta como uma 

necessidade humana que atinge mais da metade das pessoas 

assistidas.  

A segurança é reconhecida como uma das necessidades 

que podem interferir diretamente na vida da PSR. Inicialmente 

é expressa por políticas públicas ineficientes e também 

demostrada pelo preconceito da sociedade convencional que 

classifica essa população de forma marginalizada 

(MARTINELLI; OLIVEIRA; SANTOS, 2017). 

Em relação às necessidades nutricionais, 11 (onze) dos 

entrevistados compreendem que o estado nutricional interfere 

no padrão de vida de mais da metade dos PSR assistidos. 

Contrapondo-se a esses dados, no entanto, 2 (dois) desses 

entrevistados a percebem de forma ocasional. 

Nunes (2016) cita em seu estudo que o Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional diz que é direito de todos 

o acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde, que respeitem adversidade 

cultural e que sejam sociais, econômica e ambientalmente 

sustentáveis. 

Para 06 (seis) entrevistados o vestuário interfere em 

mais da metade das PSR; em contrapartida 06 (seis) acreditam 

que interferem ocasionalmente, enquanto 03 (três) dizem 

interferir em apenas menos da metade das PSR. Compreende-

se que vestir-se adequadamente constitui uma forma de 

assemelhar-se ao outro e dele se aproximar. As vestimentas, 
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muitas vezes sujas, além de favorecer a segregação dessas 

pessoas, contribui para um déficit de conforto e higiene. 

De acordo com Oliveira (2018), as pessoas que vivem 

em situação de rua são completamente expostas e vulneráveis 

a todos os tipos de riscos inerentes ao meio onde vivem. 

A forma de perceber as alterações nas necessidades 

básicas como fator de risco para interferência no padrão de vida 

da PSR permite inferir sobre a representação das 

características dessas pessoas, para o cuidador. Constitui-se 

um grande desafio definir quem se enquadra como parte deste 

grupo de PSR, quais são suas características e quais são os 

limites de sua caracterização (FERREIRA; ROZENDO; MELO, 

2016; VARGAS; MACERATA, 2018). 

O conceito de saúde varia de acordo com as condições 

de vida e dos costumes de cada indivíduo; o contexto em que 

vivem tende a lhes favorecer uma posição de invisibilidade, 

assim como apresentado pelos entrevistados. De acordo com 

história e motivos de se encontrarem no meio que vivem, assim 

é necessário um cuidado multiprofissional holístico 

(SCHERVINSKI et al, 2017; VARGAS; MACERATA, 2018).  

O Ministério da Saúde descreve que a vida na rua pode 

antecipar problemas de saúde, pois ocorre uma exposição 

excessiva às doenças, violências, às extremas variações 

climáticas e muitas outras exposições, como a ingestão de 

alimentos e água muitas vezes contaminados (BRASIL,2012).  

Um aspecto que chama a atenção na abordagem dos 

moradores de rua é o relativo à saúde. Os agravos encontrados 

entre as PSR podem relacionar-se tanto às alterações mentais, 

quanto às relacionadas ao consumo de drogas e às doenças 

infecto contagiosas (PEREIRA; AUGUSTO; OLIVEIRA, 2017).  
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Quadro 2. Agravos mais incidentes entre as PSR, a partir da 
percepção dos entrevistados. 

 
Variável 

 
Mais   da 

metade das 
PSR 

assistidas 

 
Menos da 

metade das 
PSR 

assistidas 

 
Ocasionalmente 

 
Drogadição: (I) 

lícitas 

 
12 

 
2 

 
1 

 
Distúrbios 
mentais 

 
11 

 
2 

 
2 

Infecções 
Sexualmente 

Transmissíveis 

 
11 

 
1 

 
3 

 
Tuberculose 

 
10 

 
4 

 
1 

 
Escabiose 

 
10 

 
3 

 
2 

 
Pediculose 

 
10 

 
4 

 
1 

 
Lesões 

cutâneas 

 
10 

 
4 

 
1 

Fonte: Pesquisa Direta. João Pessoa – PB, 2018.  

 

Apesar de não haver registros formais sobre os índices 

dos agravos citados na Quadro 2, os dados evidenciados 

partem da percepção dos entrevistados na convivência com as 

PSR. Destacou se drogas ilícitas, distúrbios mentais e infecções 

sexualmente transmissíveis (IST’s) como mais incidentes das 

PSR assistidas, convergindo com as principais causas que 

levaram uma pessoa a morar na rua (KLAUMANN, 2016; 

SILVA; ADORNO, 2017). A tuberculose aparece também como 

um dos agravos que atinge mais da metade da população 
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assistida. Subtende-se que a maneira como vivem favoreça a 

proliferação da doença, potencializada pela dificuldade de 

supervisão do tratamento pelos profissionais de saúde, uma vez 

que esses usuários não têm residência fixa (ALECRIM; 

MITANO; REIS et al, 2016; HALPERN, 2017).  

Escabiose, pediculose e lesões cutâneas também se 

apresentam em mais da metade das PSR assistidas, para 10 

entrevistados; esses agravos podem ser relacionados à 

precariedade da higiene pessoal e do meio onde vivem. No 

entanto, apesar dessa percepção ser expressa por mais da 

metade dos entrevistados, ainda há outros que 

subdimensionam essas ocorrências 

As lesões cutâneas podem ser causadas pelas doenças 

instaladas ou por agressões físicas, visto o meio em que a PSR 

vive e as condições de vida (HALPERN, 2017). 
De acordo com a Secretaria de Políticas Públicas do 

Ministério da Saúde, apesar da disponibilidade de tratamento 

para pediculose e escabiose na UBS, a adesão e resolutividade 

do tratamento torna-se dificultado pelos hábitos de higiene e 

pela forma de vida em aglomerados (BRASIL, 2012). As lesões 

cutâneas podem resultar da exposição a riscos físicos como 

brigas, quedas por alteração do equilíbrio decorrente do uso de 

drogas lícitas e ilícitas, por doenças sistêmicas como diabete ou 

outras dermatites.  

Quando questionados sobre a disponibilidade de 

materiais e meios para aplicação dos cuidados de Enfermagem, 

obtiveram-se dados com poucas ou inexistentes discrepâncias 

entre os entrevistados. Em relação aos materiais de proteção 

individual (EPI), evidencia se que a disponibilidade de EPI’s 

para a assistência de Enfermagem é suficiente entre luvas de 
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látex, gorro e óculos de proteção, embora se mostre deficiente 

para outra parte.  

Os EPI’s têm finalidade de neutralizar prováveis 

acidentes e proteger contra possíveis doenças causadas pelas 

condições de trabalho (PEREIRA; AUGUSTO; OLIVEIRA, 

2017).  

A conscientização da utilização de EPI’s e o investimento 

em segurança do trabalho ajudam a prevenir acidentes, 

doenças e controlar os risco, equipamentos de suma 

importância para os profissionais, quanto para os pacientes 

(SANTOS, 2020).   

Com isso, foram estabelecidas normas e diretrizes 

básicas para implementação de medidas de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores, requisitos técnicos de 

segurança, que estejam em boas condições de uso e 

funcionamento conforme determina a legislação competente 

com intuito de proporcionar segurança ao trabalhador e ao 

paciente, mas com a insuficiência de EPI’s os profissionais são 

impossibilitados a fazer seu uso adequado (SANTOS, 2020).   

Quando falamos de higienização, um número 

significativo de entrevistados expressa que é inexistente a 

presença de chuveiro, duchas e degermantes tópicos, 

contrapondo Florence Nightingale, que pregava a valorização 

do cuidado com a pele, visto por ela como depuradora de 

secreções nocivas à saúde, por meio da higienização, 

autocuidado(BEZERRA et al, 2018).  

As práticas citadas, além da limpeza, proporcionaria 

conforto e condições que assegurariam o restabelecimento e 

promoção de saúde, como também da autoestima e muitas 

vezes a inclusão social (BEZERRA et al, 2018).  
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Das provisões alimentícias, sabemos que nutrição é uma 

necessidade humana básica de todo cidadão. Entre os 

profissionais entrevistados 12 (80%) relatam indisponibilidade 

de alimentos tanto líquidos quanto sólidos nas UBS.  

Destaca-se nesse item a incoerência nas respostas 

alcançadas visto 3 (20%) dos entrevistados consideram 

suficiente ou escasso esse suporte alimentar, apontando para 

um déficit na proteção da alimentação adequada e nutrição 

dessa população, oferecendo mais riscos a saúde (NUNES, 

2016).  

Nunes (2016) cita em seu estudo que o Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional diz que é direito de todos 

o acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde, que respeitem adversidade 

cultural e que sejam sociais, econômica e ambientalmente 

sustentáveis (VALLE, FARAH, CARNEIRO JUNIOR, 2020; 

VASCONCELLOS; MOURA 2018). 

Sobre provisões de vestuário a troca de roupas 

representa um passo da higienização corporal, fato que 

influencia no conforto e prevenção de infestações. No século 

XIX, Florence Nightingale já acreditava que um ambiente 

adequado atuaria de forma positiva na prevenção e 

recuperação de doenças (BEZERRA et al, 2018).  

Citava que uma vida saudável necessitava de diversos 

fatores como um ambiente com ventilação, iluminação, limpeza, 

alimentação, porém existem a discriminação e o preconceito 

que dificultam o acesso da PSR a locais para a manutenção do 
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autocuidado (BEZERRA et al, 2018; VALLE, FARAH, 

CARNEIRO JUNIOR, 2020). 

Fazem parte da equipe multiprofissional do CR: 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, 

terapeutas ocupacionais, psicólogos, cirurgião dentista, técnico 

em saúde bucal, educador físico, médicos, entre outros 

profissionais, distribuídos de acordo às respectivas 

modalidades para ofertar estratégias de saúde para a 

população em situação de rua (BRASIL, 2012).  

Scherer et al (2016) diz que a Atenção Primária à Saúde 

(APS) surge na década de 90 trazendo um novo olhar para 

saúde dos brasileiros, por isso é essencial para a Enfermagem 

desenvolver, notadamente na Atenção Primária, uma prática 

guiada pelas determinações políticas e sociais dos Programas 

Nacionais. 

 A inexistência dessas informações pode fragilizar a sua 

qualificação e representatividade frente às políticas públicas da 

saúde, pois o surgimento de políticas públicas para essa 

população deu-se devido aos riscos a que são expostos 

cotidianamente (ABREU; FERREIRA, 2017; TIMÓTIO et al, 

2020).  

Diariamente os profissionais de Enfermagem deparam-

se com situações adversas do modo de vida dessa população. 

O CR é um inovador e desafiante trabalho no que diz respeito 

às estratégias de saúde, desempenha uma nova visão de 

saúde e de políticas sociais para assistência de todos (ABREU; 

FERREIRA, 2017). 

Sendo assim, converge com  Medeiros e Cavalcante 

(2019) que propõe que é imprescindível a criação desses 

programas com o foco na redução de danos, especificamente 
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para a assistência dessas pessoas em situação de rua, 

trabalhando o cuidado à saúde holisticamente (ABREU; 

FERREIRA, 2017). 

  

CONCLUSÕES  

 

O Consultório na Rua, desenvolvido a partir da PNAB, 

cresce através da ampliação da assistência integral à saúde, 

direcionada às Pessoas em Situação de Rua, não sendo, no 

entanto, a principal porta de entrada dessas pessoas no 

Sistema Único de Saúde. As Unidades Básicas de Saúde e as 

Unidades de Pronto Atendimento, principalmente onde não 

exista esse programa, são responsáveis por acolhê-las e 

prestar uma assistência de forma integral ou semelhante à 

prestada pelos profissionais que compõem o Consultório na 

Rua. 

Empiricamente, cabe destacar que o cuidado de 

Enfermagem nessa área pode assumir vieses diferentes, 

quando ou se voltados para o atendimento das peculiaridades 

de uma população. Tratar de forma diferente para tornar igual 

expressa o princípio de equidade do SUS. Tal perspectiva foge 

à proposição de uma prática de Enfermagem pautada apenas 

pela medicalização e aplicação de técnicas de Enfermagem. 

Torna-se essencial a adequação de um perfil profissional 

capacitado para acolher, compreender e transformar-se à 

medida que os desafios se apresentem. 

O cuidado com Pessoas em Situação de Rua requer 

novos olhares. É imperativo que a posse dessas experiências 

permita vocalização da Enfermagem para interferir nas políticas 

públicas desse universo. 
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Ainda que represente um avanço histórico e social, 

assistir Pessoas em Situação de Rua é complexo e multifatorial. 

Por ser incipiente para a Enfermagem exige mobilização política 

e instrumental dos profissionais, para a construção de modelos 

que guiem a sua prática nas singularidades dessa população. 

Os destaques evidenciados nas análises de dados, 

corroboram, parcialmente, com a hipótese estabelecida no 

início deste estudo, quando se inferiu que os maiores 

obstáculos enfrentados pela Enfermagem nas UBS não se 

encontram diretamente relacionados à especificidade da ação, 

mas às estruturas funcionais dos locais de  
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RESUMO: Este estudo possui o objetivo de identificar na 
literatura existente a iniquidade racial relacionada à violência 
institucional contra pessoas negras em serviços de saúde. A 
pesquisa refere-se a uma revisão integrativa da literatura. 
Utilizou-se os descritores do vocabulário Descritores em 
Ciência da Saúde (DECs), Medical Subject Headings (MESH), 
e EMBASE Emtree, sendo adotadas as bases de dados 
MEDLINE® (via PubMed®), Web of Science, Cumulative Index 
to Nursing and Allied Health (CINAHL) e Excerpta Medica 
DataBASE (EMBASE). A busca de dados foi realizada no 
período de Setembro a Outubro de 2020. Após leitura e análise, 
5 artigos constituíram a amostra final. A partir dos critérios de 
elegibilidade obteve-se 2 eixos temáticos abordados: 
“Satisfação paciente-provedor de pessoas negras e pessoas 
não negras” e “invisibilidade por meio da repetição e rotinização 
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de microagressões veladas”. A pesquisa revelou que o forte 
viés racial existente na saúde através da violência institucional 
contra pessoas negras é alarmante e pode prejudicar 
significativamente a saúde desse recorte da populaçao.  É 
preciso que profissionais parem de endossar tais estereótipos 
e compreendam a dimensão que a discriminação toma, desde 
a não procura de atendimento até a dificuldade de adesão a 
tratamentos. A educação permanente é de suma importância 
para que se iniciem mudanças e se tracem estratégias para 
enfrentamento desse tipo de violência. 
Palavras-chave: Iniquidade Racial. Violência Institucional. 
Serviços de Saúde.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de violência possui diferentes formas e 

dimensões. O termo, remete a um estado natural de força, bem 

como está ligado a um ato deliberado que produz danos, sejam 

eles físicos ou até psicológicos. Dentre suas classes, a violência 

institucional é definida como aquela praticada por instituições 

sociais e pelo próprio Estado, através da negligência na oferta 

de programas e serviços tendentes à garantia de direitos sociais 

previstos em lei, ou pela sua oferta inadequada, insuficiente ou 

desrespeitosa contra determinadas minorias ou grupos sociais 

em situação de vulnerabilidade (MODENA, 2016). O racismo é 

uma das fortes expressões de violência institucional que tem 

ganhado espaço na discussão acadêmica. 

Preconceito, racismo e discriminação, possuem ainda, 

em pleno século XXI, fortes raízes que sustentam um 

sentimento de superioridade de indivíduos em relação a outros, 
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motivados pela intolerância a diferença, afetando todas as 

esferas sociais. Apesar de bastante reprisado, por não 

superada, tal temática merece destaque para discussão e 

combate (SAVAZZONI, 2015). 

. O racismo é uma das expressões mais fortes de 

desigualdade e atinge uma grande parcela da população 

brasileira. Ele coloca as pessoas de determinados grupos 

raciais ou étnicos em situação de desvantagem no acesso aos 

benefícios gerados pela ação de instituições e organizações. O 

racismo assumiu características mais sistêmicas, institucionais 

ou estruturais nos dias atuais (CAMPOS, 2017). Na saúde, isso 

reflete nos dados epidemiológicos, que evidenciam as 

diferenças no acesso e na qualidade da atenção à saúde, e na 

expectativa de vida da população negra, tanto pelas altas taxas 

de morte materna e neonatal como pela violência vivenciada de 

forma mais intensa por esse grupo populacional, sobretudo os 

homens negros jovens (SOUTO et al., 2016). 

Tais desigualdades tão expostas recebem o nome de 

iniquidades na área de saúde coletiva e para que o princípio de 

universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS) seja 

atendido, é preciso que elas sejam erradicadas, para tanto, é 

necessário que sejam desenvolvidas estratégias para 

efetivação da cidadania da população negra como a efetivação 

de políticas que garantam equidade no acesso a saúde 

diminuindo as fragilidades que certos grupos estão mais 

expostos. 

A Política Nacional de Saúde Integral da População 

Negra (PNSIPN), criada em novembro de 2006 surgiu através 

do Ministério da Saúde (MS) como medida compensatória na 
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tentativa de minimizar os efeitos da discriminação e da 

exploração sofridas pelos negros ao longo da história brasileira. 

O propósito principal dessa política é garantir maior grau de 

equidade no que tange à efetivação do direito humano à saúde, 

em seus aspectos de promoção, prevenção, atenção, 

tratamento e recuperação de agravos e doenças transmissíveis 

e não transmissíveis, incluindo aqueles de maior prevalência na 

população negra (NETO et al., 2015). Apesar da criação dessa 

política, tais fatores ainda não são contemplados de modo 

equânime em todos os Estados brasileiros, uma vez que 

mesmo apesar de tantos anos, a PNSIPN ainda não está 

inserida em todos os Estados, e isso, reflete diretamente no 

acesso, tratamento e cuidados em saúde dessa população. 

Dessa forma, faz-se necessário investigar se há 

iniquidade racial relacionada à violência institucional contra 

pessoas negras em serviços de saúde, objetivo do presente 

trabalho, a fim de permitir elaborar políticas públicas de 

equidade racial com maior respaldo técnico-científico, visando 

a melhoria na qualidade assistencial em todos os níveis de 

atenção.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Esse estudo configura-se como uma revisão integrativa 

da literatura. Para o seu desenvolvimento, delimitaram-se as 

seguintes etapas: Identificação do tema e elaboração da 

questão de pesquisa, o estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão; a definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados e a avaliação dos estudos 

incluídos na revisão integrativa; a interpretação dos resultados, 
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apresentação da revisão; e a síntese do conhecimento 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Determinaram-se, como tema, estudos acerca da 

violência institucional contra pessoas negras, objetivando 

responder à seguinte questão norteadora: “o que revelam os 

artigos de pesquisa sobre a iniquidade racial relacionada à 

violência institucional contra pessoas negras em serviços de 

saúde?”. Na construção da pergunta adequada para a 

resolução da questão clínica pesquisada, utilizou-se a 

estratégia PICO: “P” corresponde à população (pessoas 

negras); “I” à intervenção (iniquidade racial relacionado a 

violência institucional nos serviços de saúde); “C” à comparação 

(pessoas não negras) e “O” ao desfecho (iniquidades). 

Utilizaram-se, como descritores controlados, 

identificados nos Descritores em Ciência da Saúde (DECs), 

Medical Subject Headings (MESH), e EMBASE Emtree: 

“racismo” (racism), “violência institucional” (Ethnic Violence), 

“Desigualdade étnica” (Ethnic Inequalit), “preconceito racial” 

(Racial Prejudice), “discriminação racial” (Racial 

Discrimination), “racismo oculto” (Covert Racism), “violência 

étnica” (Ethnic Violence), “conflito etnico” (“Ethnic Conflicts”), 

“violencia” (violence) e “serviços de saúde” (Health Services). A 

estratégia de busca mediante o operador booleano AND e OR 

foi: (“Ethnic Inequalit” OR Racism OR “Racial Prejudice” OR 

“Racial Discrimination” OR “Covert Racism” OR “ethnic 

prejudice” OR “ethnic discrimination”) AND (“Ethnic Violence” 

OR “Ethnic Conflicts” OR violence) AND (Health Services), a 

busca foi realizada nos idiomas português e inglês, dependendo 

da base pesquisada. 
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A coleta de dados ocorreu entre os meses de Setembro 

e Outubro de 2020. As bases de dados pesquisadas foram 

MEDLINE® (via PubMed®), Web of Science, Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health (CINAHL) e Excerpta Medica 

DataBASE (EMBASE). Também realizou-se a pesquisa na 

base de ciências da saúde Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram incluídos 

artigos de pesquisa originais, cuja temática respondesse à 

pergunta norteadora, publicados entre 2015 e 2020. Excluíram-

se estudos que não tinham metodologia de pesquisa (relatos de 

caso, reflexões, recomendações), as revisões e os estudos que 

focavam outras temáticas. Foi realizada leitura exaustiva dos 

títulos e dos resumos, de forma independente, entre dois 

autores, para assegurar se os textos contemplavam a pergunta 

norteadora da revisão e atendiam aos critérios de inclusão e 

exclusão definidos. Em caso de dúvida a respeito da seleção, 

optou-se por incluir, inicialmente, a publicação, e decidir sobre 

sua seleção somente após a leitura de seu conteúdo na íntegra. 

A análise dos dados da revisão integrativa foi elaborada 

de forma descritiva. Utilizou-se um quadro, construído pelos 

autores, para a extração e a síntese dos dados de cada estudo 

primário incluído na revisão, com as seguintes informações: 

título do artigo, autores, ano de publicação, objetivos, 

delineamento do estudo, nível de evidência e principais 

resultados e conclusões. O nível de evidencia foi identificado 

com base no delineamento do estudo a partir da escala de 

classificação Oxford Centre Evidence- Based Medicine 

(PEDROSA, KARILENA K A; OLIVEIRA, ISABELLE C M; 

FEIJÃO, A R; MACHADO, 2015). Esse quadro permitiu a 
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comparação e a organização dos dados, de acordo com as 

suas diferenças, as similaridades e a pergunta da revisão, os 

quais foram analisados criticamente e agrupados em 2 

categorias (Quadro 1). 

As buscas nas bases de dados pesquisadas capturaram 

2.610 referências, após aplicação dos critérios de inclusão esse 

número passou para 856 sendo 693 na MEDLINE® (via 

PubMed®), 49 na EMBASE, 60 na Web Of Science, 52 na 

CINAHL, , 02 na LILACS. Foram excluídos 837 artigos. Após as 

exclusões, selecionaram-se 19 estudos para serem lidos na 

íntegra, dos quais 05 foram incluídos nos resultados desta 

revisão (Quadro 1).  

O processo de elaboração da seleção dos estudos na 

base de dados, elegibilidade e inclusão dos artigos para a 

revisão integrativa está descrito no Fluxograma 1. 
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Fluxograma 1 - Processo de seleção nas bases de dados na 

revisão integrativa. Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 

2020. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O quadro 1 apresenta a descrição dos estudos que foram 

incluídos de acordo com os critérios adotados. Os estudos 

Artigos selecionados para 

leitura 

(n= 19) 
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E
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837 artigos excluídos após 

leitura de título e resumo  

 

Artigos incluídos 

(n= 5) 

Fonte: Autores, 2020. 
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2.610 artigos identificados 

nas bases PubMed, Embase, 

Web of Science e Cinahl 

 
 

 

Critérios de inclusão: 

artigos publicados nos 

últimos 5 anos 

Excluídos: 1.754 

 

Exclusão dos artigos 

Fora da abordagem – 13 

Relato – 1 
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foram agrupados com base em seu conteúdo, e definidas duas 

categorias: Satisfação paciente-provedor e invisibilidade por 

meio da repetição e rotinização de microagressões veladas. 

Frente aos achados, nota-se que os níveis de evidência dos 

artigos incluídos nesta revisão variaram entre 1B e 2C, sendo 

considerados níveis de moderada evidência. Tal avaliação é de 

suma importância, visto que o incentivo da prática baseada em 

evidencia promove maior qualidade na assistência prestada.  

 

Quadro 1- Artigos segundo título, citação/ano, objetivos 

delineamento, resultados e nível de evidencia. Santa Cruz, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2020. 

TÍTULO CITAÇ
ÃO/AN
O 

OBJETIV
O 

DELIN
EAME
NTO 

RESULTADO
S 

NÍV
EL 
DE 
EVI
DEN
CIA 

Racial 

Differen

ces in 

Satisfac

tion with 

VA 

Health 

Care: A 

Mixed 

ZICKM
UND et 
al., 
2015 
 

Obter 
informaçõ
es 
qualitativ
as e 
quantitati
vas 
preliminar
es 
sobre as 
possíveis 
razões 
subjacent
es para 

Estudo 
piloto 

Em 
comparação 
com os 
brancos, 
qualitativament
e, 
Afro-
americanos 
relataram 
menos 
satisfação com 
a confiança / 
confiança em 
seus 

1B 
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Method

s Pilot 

Study 

essas 
diferença
s raciais 
na 
satisfaçã
o do 
paciente 
no 
Hospital 
Report 
Card. 

provedores de 
Administração 
de Veteranos 
(VA) e sistema 
de saúde e 
menor 
satisfação com 
a comunicação 
paciente-
provedor. 
Quantitativame
nte, os afro-
americanos 
relataram 
menos 
satisfação com 
atendimento 
ambulatorial 
(odds ratio = 
0,28; intervalo 
de confiança 
de 95% 
(CI) 0,10-0,82), 
mas não 
internação. No 
nível do 
domínio, 
Afro-
americanos 
eram 
significativame
nte menos 
prováveis do 
que brancos 
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para expressar 
temas de 
satisfação no 
domínio da 
confiança / 
confiança 
(odds ratio = 
0,36; IC 95% 
0,18–0,73) 

Racism 

in 

Europe

an 

Health 

Care: 

Structur
al 
Violenc
e and 
Beyond  

HAME
D et 
al., 
2020 

Entender 
como o 
racismo 
como 
uma 
estrutura 
social 
institucio
nalizada 
é 
encenado 
de 
maneiras 
sutis e 
como a 
"violência
" 
construíd
a 
em 
formas de 
organizaç
ão social 
é tornado 
invisível 

Estudo 
qualitat
ivo  

Usuários de 
cuidados de 
saúde 
relataram ser 
privados, 
tratados de 
forma diferente 
de outros 
pacientes, bem 
como sendo 
tratado com 
desrespeito. 
Em nossa 
tentativa de 
teoricamente 
enquadrar o 
racismo 
através das 
lentes da 
violência 
estrutural, 
identificamos 
dois 
processos: (a) 
acesso 

2C 
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através 
da 
repetição 
e 
rotinizaçã
o. 

desigual aos 
recursos que 
leva ao 
silenciamento 
do sofrimento e 
(b) 
desigualdades 
no poder, o 
que leva à 
erosão da 
dignidade. 

Measuri

ng 

racial 

microag

gressio

n in 

medical 

Practice 

ALMO
ND, 
2019 

Validar a 
já 
existente 
Escala de 
Microagr
essão 
Racial em 
Aconselh
amento 
(RMCS) 
quando o 
termo 
‘Terapeut
a’ foi 
substituíd
o por 
‘médico’, 
constituin
do assim 
o 
modificaç
ão como 
a 

Estudo 
de 
validaç
ão 

As 
descobertas 
revelaram uma 
relação 
significativa 
entre a 
incongruência 
racial paciente-
provedor e 
microagres-
pontuação da 
sessão, 
sugerindo que 
as interações 
entre raças e o 
médico foram 
significativame
nte 
relacionadas à 
experiência de 
microagressão
. 

1B 
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microagr
essão 
racial na 
prática 
médica 
Escala 
(RMMPS) 

Method

ology of 

the 

Discrimi

nation 

in the 

United 

States 

survey 

BENS
ON; 
BEN-
PORA
TH; 
CASE
Y, 
2019 

Documen
tar a 
prevalênc
ia auto-
relatada 
de 
discrimin
ação 
contra 
seis 
grupos - 
afro-
american
os, 
latinos, 
asiáticos 
American
os, 
nativos 
american
os, 
mulheres 
e LGBTQ 
(lésbicas, 
gays, 
bissexuai
s) 

Descrit
ivo 

Em ambientes 
de saúde, 32 
por cento dos 
afro-
americanos 
relataram 
discriminação, 
como23% dos 
nativos 
americanos, 
20% dos 
latinos, 18% 
das mulheres, 
16por cento 
dos adultos 
LGBTQ e 13 
por cento dos 
americanos 
asiáticos. 

2C 
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adultos, 
transgên
eros e 
queer) - 
em vários 
institucio
nais e 
domínios 
interpess
oais. 

Raça e 
violênci
a 
obstétri
ca no 
Brasil. 

KAHR
AMAN, 
2016 

comparar 
as 
caracterís
ticas 
sociodem
ográficas 
de 
mulheres 
segundo 
cor/, com 
foco nas 
mulheres 
negras e 
analisar 
os tipos 
mais 
comuns 
de 
agressõe
s a elas 
infringida
s na 
assistênci
a ao parto 

Estudo 
transv
ersal 
de 
base 
popula
cional 

houve um 
excesso de 
mulheres de 
cor parda que 
referiram ter 
sofrido toques 
vaginais 
repetitivos. 
Conclui-se 
que, muitas 
das 
intervenções 
usadas na 
rotina de um 
parto são 
desnecessária
s ou mesmo 
prejudiciais à 
mulher, sendo 
assim, 
violentas. 

2C 
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pelo 
Sistema 
Único de 
Saúde. 

Fonte: Autores, 2020 

 

O direcionamento para a agrupamento das temáticas foi 

dada a partir da análise dos dados por meio da leitura dos 

estudos. Obteve-se dois focos temáticos que serão analisados 

nesse estudo: “Satisfação paciente-provedor de pessoas 

negras e pessoas não negras” e “invisibilidade por meio da 

repetição e rotinização de microagressões veladas”. 

 

SATISFAÇÃO PACIENTE-PROVEDOR DE PESSOAS 

NEGRAS E PESSOAS NÃO NEGRAS  

 

Nesta categoria, foram agrupados os estudos que 

tiveram como foco as desigualdades no atendimento entre 

paciente-provedor em relação a cor. Assim, foram encontrados 

três artigos passíveis de serem incluídos para análise. 

O primeiro estudo teve como objetivo avaliar a satisfação 

de afro-americanos com os serviços de saúde em relação as 

pessoas brancas. Os autores desta pesquisa realizaram 

entrevistas com 30 afro-americanos e 31 brancos que tiveram 

internação recente em três hospitais dos Estados Unidos.  

Foi evidenciado que os brancos eram mais propensos a 

expressar temas de satisfação e confiança em seu provedor 

reconhecendo a “qualidade do atendimento”, ampla gama de 

serviços disponíveis, elogiando “os cuidados extraordinários 

que salvam vidas” e a comunicação. Enquanto que afro-
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americanos demonstraram mais sentimentos de insatisfação e 

preocupação com o seu provedor, relatando frustração com o 

atendimento, sensação de ser ignorado, falta de acessibilidade 

a exames e medicamentos como analgésicos (ZICKMUND et 

al., 2015). 

O segundo estudo objetivou descrever os métodos de 

pesquisa usados para examinar experiências relatadas de 

discriminação contra afro-americanos, latinos, asiático-

americanos, nativos americanos, mulheres e adultos LGBTQ 

(lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer) em várias 

instituições. O estudo evidenciou que 32% dos afro-americanos 

relataram discriminação e até evitaram cuidados de saúde por 

preocupação em sofrê-la. Acrescenta-se ainda na conclusão 

que a discriminação auto relatada é associada com piores 

resultados de saúde (BENSON; BEN-PORATH; CASEY, 2019). 

A saúde mais precária desses grupos étnico-raciais 

vulnerabilizados evidencia-se no surgimento precoce de 

enfermidades, na maior gravidade e progressão das doenças, 

nos altos índices de comorbidades e de incapacitações no 

decurso da vida, além de elevados índices de mortalidade. 

Grupos étnico-raciais socialmente estigmatizados também 

enfrentam déficits de acesso a serviços de saúde e de 

qualidade da atenção médica. Somado a isso, ainda há 

subnotificação de dados nos sistemas nacionais de 

informações, inclusive o registro inadequado de etnicidade e de 

status socioeconômico, o que dificulta investigações detalhadas 

sobre desigualdades étnico-raciais em saúde (WILLIAMS; 

PRIEST, 2015). 



INIQUIDADE RACIAL RELACIONADA À VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL 
CONTRA PESSOAS NEGRAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA. 

526 
 

O terceiro estudo entrevistou 23.095 mulheres e teve 

como finalidade comparar as características sociodemográficas 

de mulheres segundo cor/, com foco nas mulheres negras e 

analisar os tipos mais comuns de agressões a elas infringidas 

na assistência ao parto pelo SUS. Foi observado os piores 

indicadores sociodemográficos nos grupos de pardas, negras e 

indígenas se comparadas as mulheres de cor/raça branca. No 

total das episiotomias realizadas, cerca de 26% ocorreu sem o 

uso de anestesia, de acordo com as entrevistadas. 8,5% da 

amostra relataram terem sofrido críticas e deboches acerca do 

seu comportamento, por parte dos profissionais. Um excedente 

de pardas e indígenas julgaram o local de parto sujo ou 

inadequado. Na pesquisa, 12,6% referiram não ter 

experimentado nenhuma das violências citadas, sendo as 

brancas o grupo de mulheres que menos sofreu violência 

(KAHRAMAN, 2016). 

Segundo Davis (2019), mesmo mulheres negras com os 

mais altos níveis de escolarização têm piores experiências de 

parto comparado as mulheres brancas com os níveis mais 

baixos de realização educacional. O racismo obstétrico traz 

ameaça à vida do binômio mãe e bebê. Inclui, lapsos de 

diagnóstico;  negligencia, desdém ou desrespeito; causa dor e 

coage a parturiente a envolver-se em abuso médico para 

realizar procedimentos ou realizar procedimentos sem 

consentimento.  
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INVISIBILIDADE POR MEIO DA REPETIÇÃO E 

ROTINIZAÇÃO DE MICROAGRESSÕES VELADAS. 

 

Nesta categoria, foram agrupados os estudos que 

tiveram como foco a invisibilidade de pessoas negras nos 

serviços de saúde por meio da rotinização da violência 

institucional. Dois artigos compõem essa categoria. 

O primeiro estudo entrevistou usuários de cuidados de 

saúde de três países europeus, nomeadamente, Suécia, 

Alemanha e Portugal para entender como o racismo pode afetar 

negativamente o acesso a cuidados de saúde e tratamento. 

 Usuários dos serviços de saúde relataram ser tratados 

de forma diferente quando omparado a pessoas não negras e 

até mesmo com desrespeito. Uma usuária relatou que em seu 

parto sua dor “não foi levada a sério” e outras pacientes também 

negras perderam seus bebês por não receberem os cuidados 

adequados. Um dos participantes declarou não ter recebido 

prioridade de atendimento mesmo informando com todos os 

esforços que havia sofrido um ataque cardíaco. Este véu de 

racismo velado torna difícil, senão impossível, para os usuários 

de saúde expressar ou relatar seus sentimentos de não ter 

prioridade sendo negligenciados, uma vez que não recebem 

atenção adequada (HAMED et al., 2020). 

Gilbert et al. (2016) reflete sobre essa invisibilidade da 

população negra, quando ela percebe que é social e 

politicamente invisível porque as pessoas que encontra e as 

políticas que a regem a veem apenas como um estereótipo ou 

caricatura. A partir da intersecção de sua raça e gênero, a 

sociedade se engaja com o protagonista de acordo com sua 



INIQUIDADE RACIAL RELACIONADA À VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL 
CONTRA PESSOAS NEGRAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA. 

528 
 

identidade social como uma representação de um grupo, ao 

invés de seus atributos pessoais e identidade como um 

indivíduo (GILBERT et al., 2016). 

O segundo estudo objetivou validar uma escala já 

existente de Microagressão Racial entrevistando 91 

participantes a fim de identificar diferentes microagressões 

vivenciadas por indivíduos que incluem: (1) invisibilidade, (2) 

criminalidade, (3) baixo desempenho / indesejável cultura, (4) 

sexualização, (5) estrangeiro / não pertencente, e (6) invalidez 

ambiental. 

As descobertas revelaram uma relação significativa entre 

a incongruência racial paciente-provedor e microagressões, 

sugerindo que as interações entre raças e o médico foram 

significativamente relacionadas à experiência de 

microagressão (ALMOND, 2019). 

Essas microagressões vão desde negligencia de sinais 

e sintomas, dificuldade na acessibilidade de exames, 

medicamentos, falta de prioridade em relação a outras raças 

mesmo quando o quadro clínico se caracteriza como urgente, 

diferença no tratamento e comunicação provedor-paciente de 

pessoas negras e não negras. O fato de ser “sutil” e de ocorrer 

com tanta frequência acaba fazendo com que a população 

negra procure menos os serviços de saúde como citado por um 

dos entrevistados acima.  

 

CONCLUSÕES  

 

 É indubitável que a população negra está em 

desvantagem em várias esferas devido o racismo. No tocante a 
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saúde, o forte viés racial é alarmante e podem prejudicar 

significativamente a saúde da população negra, é preciso que 

profissionais parem de endossar tais estereótipos e 

compreendam a dimensão que a discriminação toma, desde a 

não procura de atendimento até a dificuldade de adesão a 

tratamentos. A educação permanente é de suma importância 

para que se iniciem mudanças e se tracem estratégias para 

enfrentamento desse tipo de violência. 

 Mesmo pequena seleção de resultados que compõem a 

amostra do estudo revelou um padrão substancial de 

discriminação racial na saúde, mostrando-se como um 

potencial contribuinte para a sociedade. A pouca 

disponibilidade de pesquisas na temática foi uma limitação para 

o presente trabalho, revelando a necessidade de maior 

investimento em estudos acerca da saúde da população negra 

para que se elaborem politicas públicas com maior rigor 

cientifico e haja equidade para esse recorte da população, para 

garantir a saúde ágil e igual para todos. 
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RESUMO:O homem a tempos, nasce e é criado sendo 
ensinado que seu papel na sociedade é:sustentar o lar, ser 
forte, não mostrar fraqueza e não adoecer, sendo esses alguns 
dos estereótipos de masculinidade criados pela sociedade a 
população masculina, fatores esses que influem a não procura 
dos mesmos aos serviços de saúde. Logo, o obejtivo desse 
trabalho é analisar a luz da literatura a eficácia da PNAISH e a 
sua aplicabilidade na atenção básica. Trata-se de uma revisão 
integrada da literatura utilizando os artigos das bases de dados 
BVS, LILACS  e SCIELO. Para a coleta de dados que 
aconteceram em março de 2020, foram utilizados os seguintes 
Descritores em Ciência da Saúde (Desc):Política pública, 
Política de Saúde e Saúde do Homem agrupado aos booleanos 
“and” e “or”. As pesquisas apontam fragilidades no discurso 
sobre o conhecimento da Política e sobre outros dispositivos 
que orientam a Atenção Básica no Brasil. As ações dos 
municípios são focadas na detecção do câncer de próstata, 
aumento de consultas médicas especializadas e controle de 
doenças crônicas. Os gestores e  profissionais devem ter um 
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olhar humano para a saúde do homem, promovendo uma 
educação em saúde inserindo-os na atenção primária a 
terciária. Conclui-se que as atividades para homens na atenção 
básica são escassas e para mudar é necessário criar meios de 
os atrair ao serviço, e assim motivar educação em saúde, com 
um olhar sensível as suas necessidades físicas, psíquicas  e 
emocionais. 
Palavras-chave: Política pública. Política de saúde. Saúde do 

homem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na constituição federal de 1988 no título destinado à 

ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça 

social, vem nos dizer no Art. 196 que saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(CONTITUIÇÃO,1988). 

A Constituição Federal apresenta em seu artigo 1º que a 

República Federativa do Brasil tem como princípio, entre outros, 

a dignidade do indivíduo. E no inciso IV do artigo 3º diz que um 

dos objetivos fundamentais da República é: “promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” 

(CONSTITUIÇÃO,1988), deixando claro uma busca por 

equidade e de ofertar qualidade de vida a qualquer ser humano, 

independentemente de suas diferenças, escolhas e culturas ou 

de estereótipos como o sexo frágil e o sexo forte, determinados 

pela sociedade. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o 

conceito de saúde em 1947 como "um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença 

ou enfermidade", conceito esse válido e discutido até os dias de 

hoje. Ressalta-se que para uma vida saudável é de extrema 

importância que o indivíduo aprenda a ouvir seu próprio corpo 

e isso só se torna possível quando o conhece, sabendo que os 

mesmos elementos que concedem ao homem viver (alimento, 

água, ar, clima, habitação, trabalho, tecnologia, relações 

familiares e sociais) podem provocar a doença, se atuam com 

determinada intensidade, se pesam em excesso ou faltam, se 

agem sem controle (GAMBA,2006). 

A criação de Políticas Públicas vem com o objetivo de 

alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público, sendo 

definidas como uma totalidade de ações, metas e planos que 

os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam que 

devem abranger as diferentes áreas, tais como saúde, 

educação, meio ambiente (LOPES; et al,2008). 

O homem desde muito tempo atrás, nasce e é criado 

sendo ensinado que seu papel na sociedade, homem da casa 

que deve levar sustento, que não deve chorar, que deve ser 

forte e não mostrar fraqueza em situação nenhuma e que não 

pode adoecer, sendo esses alguns dos estereótipos de 

masculinidade instituídos pela sociedade a população 

masculina, fatores esses que influenciam com o pouco número 

de homens que procuram os serviços de saúde. 

Em busca de ofertar uma melhor qualidade de vida foi 

vista a necessidade de uma maior atenção à saúde do homem 

diante dos dados que até hoje mostram que a cada três mortes 

adultas no Brasil, duas são de homens, eles vivem em média 7 
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anos menos que as mulheres e são mais vulneráveis as 

doenças, sendo as doenças do aparelho respiratório e do 

aparelho circulatório a segunda e terceira causas de 

internações entre os homens, ficando atrás apenas de lesões e 

outras causas externas, como acidentes de trânsito 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE,2016). 

Os estudos iniciais acerca da saúde de homens 

começaram no final dos anos 1970, nos Estados Unidos, 

focados principalmente para questões de saúde, parte deles 

indicava que, embora mais poderosos do que as mulheres, os 

homens estavam inferiores em relação às taxas de 

morbimortalidade (Courteney WH, 2000 apud SCHWARZL et 

al,2012). 

Em 27 de agosto de 2009 através da portaria nº 1944/GM 

foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem (PNAISH) que busca proporcionar o avanço das 

condições de saúde da população masculina do Brasil, 

colaborando, de modo efetivo, para a diminuição da morbidade 

e mortalidade através do enfrentamento racional dos fatores de 

risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos 

serviços de assistência integral à saúde” (BRASIL, 2009). 

Segundo o Ministério da Saúde (2017) para conseguir a 

melhoria das condições de saúde da população masculina 

adulta – 20 a 59 anos – do Brasil, a PNAISH é produzida a 

partir de cinco (05) eixos temáticos: Acesso e acolhimento; 

Saúde Sexual e Reprodutiva; Paternidade e Cuidado; Doenças 

prevalentes na população masculina e a Prevenção de 

Violências e Acidentes. 

De acordo com Cavalcanti(2012) ainda é comum a 

utilização dos termos vergonha e impaciência como refúgio 
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pelos homens, vem justificar o comportamento masculino de 

não aderir às medidas de prevenção e promoção da saúde, 

declara que os homens têm dificuldade em admitir suas 

necessidades, a maioria deles escondem sua fragilidade, por 

considerar que o cuidado não é uma prática masculina. 

Cavalcanti (2012) afirma que o homem tem uma imagem 

do médico e a questão da procura pelos serviços de saúde 

apenas como forma curativa e não também como forma de 

proporcionar prevenção e promoção, destacando a 

necessidade de educar e sensibilizar o homem sobre a 

importância da prevenção e manutenção da saúde buscando a 

inserção da população masculina desde atenção primária até a 

reabilitação, se necessário. 

Objetivou-se, Analisar a eficácia da PNAISH e a sua 

aplicabilidade na atenção básica. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a construção deste trabalho bibliográfico foram 

utilizados artigos das bases de dados BVS (Biblioteca Virtual 

em Saúde), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library 

Online) além de informações do Portal do Ministério da Saúde 

(MS) e da política nacional de atenção integral à saúde do 

homem (PNAISH).  

Para a coleta de dados que aconteceu no mês de março 

do ano de 2020, foram utilizados os seguintes descritores 

Política pública, Política de Saúde e Saúde do Homem, 

agrupado aos booleanos “and” e “or”. 

 Ao todo foram encontrados 41.509 artigos que 

correspondiam aos seguintes critérios de inclusão: manuais que 
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abordam a temática, artigos completos publicados nos últimos 

cinco anos, no idioma nacional brasileiro. Foram excluídas 

teses, dissertações, monografias, artigos que não atendiam ao 

objeto de estudo, que estavam fora do período temporal 

estabelecido, repetidos nas bases de dados e não disponíveis 

na íntegra. 

 Sendo assim, dos 41.509 (quarenta e um mil e 

quinhentos e nove) artigos, destes, 40.795 (quarenta mil e 

setecentos e noventa e cinco) foram desconsiderados após 

critérios de idioma (português) e ano (últimos 05 anos), em 

seguida mais 05 (cinco) foram excluídos por serem repetidos 

entre as plataformas, e 697 (seiscentos e noventa e sete) foram 

excluídos após leitura complementar. Feita a triagem, retirando 

os artigos incompletos, aqueles que após a leitura não se 

encaixavam nos objetivos propostos, restaram 12 (doze) 

artigos.  

Para uma melhor compreensão, foi realizada uma busca 

por meio eletrônico de consulta a documentos relacionados 

com o tema. Após o levantamento da literatura, o primeiro passo 

foi desenvolver a organizar o material. Em seguida, os artigos 

obtidos passaram por uma releitura com o intuito de obter uma 

análise aprofundada e coordenada, com isso, os materiais 

encontrados foram interpretados e compilados em seus 

aspectos históricos e conceituais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Para a elaboração dos resultados foram analisados 12 

artigos os quais se dividiam por tipo de estudo em pesquisa 

qualitativa exploratória, exploratório- descritivo, dissertação de 
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mestrado, entrevista, análise documental, revisão bibliográfica 

e pesquisa quantitativa e qualitativa. A partir deles foi analisado 

os seus resultados, objetivando conhecer a eficácia da PNAISH 

na atenção básica. 

 
Tabela 1 : Descrição dos artigos selecionados, conforme título, 
autores, periódicos, delineamento e resultados. 

Titulo Autores Periódico Delineamento Resultados 

Política 

nacional de 

atenção 

integral a 

saúde do 

homem: 

visão dos 

gestores 

do SUS 

Adamy et al 

2015. 

Revista 

online de 

pesquisa. 

Cuidado é 

fundamenta

l. 2015. 

Pesquisa 

qualitativa de 

caráter 

exploratório e 

descritivo. 

Apontam 

fragilidade no 

discurso  

sobre o 

conhecimento 

da política e 

sobre outros 

dispositivos 

que orientam a 

Atenção 

Básica. 

PNAISH: 

uma 

análise de 

sua 

dimensão 

educativa 

na 

perspectiva 

de gênero 

Jamile  et al 

2019. 

Abril/junho   

2019. 

Dissertação de 

mestrado  

vinculada a um 

projeto de 

pesquisa e 

multifocal 

Embora a 

centralidade 

dessa 

discussão 

indique a 

estreita relação 

entre gênero e 

saúde, torna-

se importante 

considerar que 
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gênero, 

raça/cor, 

sexualidade, 

classe, 

geração etc. 

estão 

intrinsecament

e relacionadas 

e interferem 

nos 

determinantes 

sociais da 

saúde da 

população, 

pois as 

políticas de 

saúde nem 

sempre 

reconhecem 

tais 

articulações e 

desigualdades. 

A Política 

Nacional 

de Saúde 

do Homem 

por José 

Ana Paula 

A. 

Hemmi. 

Agosto de 

2019. 

 

Trata-se de 

uma entrevista 

realizada junto 

ao o  

ex-ministro da 

Saúde, José 

Elenca novos 

desafios a 

serem 

enfrentados, 

assim como 

falhas no 
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Gomes 

Temporão 

Gomes 

Temporão. 

processo de 

centralizar na 

pratica a 

PNAISH. 

Sexualidad

e e 

reprodução 

na Política 

Nacional 

de Saúde 

do Homem: 

reflexões a 

partir da 

perspectiva 

de gênero 

Suellen 

Maria;  

Vieira  

Dantas; 

Marcia 

Thereza Co

uto. 

 

Setembro 

a 

Dezembro 

 2018. 

 

 

 

análise 

documental. 

Todavia, uma 

análise crítica 

da Política e 

dos 

documentos 

que a 

antecederam e 

que são dela 

decorrentes 

emite observar 

limites da 

abordagem de 

gênero 

assumida, pois 

seguem 

demarcando 

diferenças 

construídas 

entre homens e 

mulheres, 

realçando uma 

compreensão 

binária dos 

espaços e dos 
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papéis ditos 

como 

femininos ou 

como 

masculinos. 

Vigilância 

em Saúde 

do 

Trabalhado

r: um 

estudo à 

luz da  

 

Portaria nº 

3.120/98 

Vianna et al 

2012. 

 

 

Rio de 

Janeiro Jul

y/Sept.  

2017. 

 

Utilizou-se 

como 

abordagem 

teórico-

metodológica a 

corrente 

filosófica do 

materialismo 

histórico-

dialético. 

Em relação à 

análise 

temática da 

subcategoria 

'Papel da Visão 

para o campo 

da Saúde do 

Trabalhador', é 

possível inferir 

que ela 

assume um 

papel proativo, 

servindo de 

base para que 

o campo da 

saúde do 

trabalhador 

possa lançar 

mão de 

estratégias 

necessárias ao 

alcance de 

seus objetivos. 
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Gênero e 

sexualidad

e em 

Saúde 

Coletiva: 

elementos 

para a 

discussão 

acerca da 

produção 

do cuidado 

integral ao 

usuário 

masculino 

Lima  

et al 2018. 

 

Interface 

(Botucatu) 

vol.22 no.6

4 Botucatu

 Jan./Mar. 

2018  Epub

 June 22, 

2017. 

 

 

Pesquisa de 

caráter 

qualitativa. 

 

Diante disso, 

os processos 

decorrentes 

dessas linhas 

de força não 

reúnem sob um 

mesmo bojo 

um caráter 

objetificante de 

semelhanças 

entre a 

masculinidade 

– tal qual a 

presença 

genérica de um 

pênis –, mas 

sim enunciam 

as diferenças 

entre estas. 

 

Dermeval 

Saviani e a 

centralidad

e 

ontológica 

do trabalho 

na 

formação 

Gaudencio  

Frigotto. 

Interface 

(Botucatu) 

vol.21 no.6

2 Botucatu

 July/Sept. 

2017  Epub

 May 25, 

2017. 

Revisão 

bibliográfica. 

No processo 

histórico, o que 

altera a 

realidade é a 

mudança 

material 

resultante da 

ação prática. 
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do “homem 

novo”, 

artífice da 

sociedade 

socialista 

 Trata-se, pois, 

de um duplo e 

inseparável 

movimento – o 

de buscar 

entender o que 

produz ou o 

que está 

subjacente às 

relações 

sociais do 

capitalismo. 

Sentidos 

da Saúde 

numa 

Perspectiv

a de 

Gênero: 

um Estudo 

com 

Homens da 

Cidade de 

Natal/RN. 

Ferreira et 

al 2016. 

 

Brasília Ap

r./June 201

6 

 

Entrevista 

qualitativa 

quantificativa. 

Desse modo, 

considera-se 

que um 

conjunto de 

barreiras pode 

dificultar o 

acesso dos 

homens tanto 

aos serviços de 

saúde, quanto 

ao 

estabeleciment

o de práticas 

de cuidado 

que, por sua 

vez, se 
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ressignificadas

, podem 

conduzir à 

quebra de 

padrões ou 

balizas que 

orientam, sob o 

aspecto da 

invulnerabilida

de, a própria 

definição de 

masculinidade. 

 

Negociand

o saberes e 

poderes: a 

Política 

Nacional 

de Atenção 

Integral à 

Saúde do 

Homem e a 

Sociedade 

Brasileira 

de 

Urologia. 

Rita 

Flores Müll

er; 

Joel Birman

. 

 

July/Sept.  

2016  Epub

 May 06, 

2016. 

 

 

Revisão da 

literatura. 

 

O ato 

enunciativo 

que reduz o 

homem à 

próstata 

visibiliza no 

arquivo a 

abertura à 

potência 

dispersiva 

dessa redução. 

Ao se destacar 

como ameaça 

silenciosa, 

enuncia em 
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alto e bom som 

as lembranças 

de uma disputa 

travada outrora 

sob o corpo 

feminino 

igualmente 

reduzido ao 

útero. 

A Política 

Nacional 

de Atenção 

Integral à 

Saúde do 

Homem e 

suas 

engrenage

ns 

biopolíticas

: o uso do 

conceito de 

gênero 

como 

regime de 

luzes. 

Maria 

Juracy 

Filgueiras T

oneli; 

Rita 

Flores Mull

er. 

 

Fractal, 

Rev. 

Psicol. vol.

27 no.3 Ri

o de 

Janeiro Se

pt./Dec. 20

15. 

 

 

Revisão da 

literatura. 

Cada um 

destes 

“reconhecimen

tos” podem ser 

analisados 

separadament

e, mas, juntos, 

compõem a 

força de 

verdade que 

justifica os 

investimentos 

do biopoder na 

promoção/prev

enção de 

saúde da 

população 

masculina. 
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Discursos 

masculinos 

sobre 

prevenção 

e 

promoção 

da saúde 

do homem 

Trilico 

2015. 

 

Trab. educ. 

saúde vol.

13 no.2 Ri

o de 

Janeiro Ma

y/Aug. 201

5  Epub Ma

r 20, 2015 

 

 

Pesquisa 

qualitativa 

quantitativa, 

revisão da 

literatura e 

análise de 

documentos. 

Essa 

promoção, 

portanto, 

insere-se no 

debate de 

transformação 

social e no 

desenho de 

políticas e 

ações sociais 

integrais que 

possibilitem 

alternativas de 

desenvolvimen

to, o que 

enfatiza a 

importância do 

Estado e da 

sociedade civil 

na consecução 

de suas 

propostas. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.  

 

Segundo Pereira J et al. (2019) que vem trazer uma 

discussão de como o gênero atravessa as proposições da 

Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem 

(PNAISH), incluindo termos como equidade e integralidade na 

direção de instituir propostas educativas e de cuidado voltadas 
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à saúde do homem. Os autores afirmam que em uma incursão 

aos documentos da PNAISH, pode-se dizer que ela assume e 

propõe ações direcionados à escuta, ao encontro e ao diálogo 

quando convoca gestores, profissionais da saúde e usuários a 

operacionalizarem, unidos, os princípios e as diretrizes que 

permitem repensar e qualificar, no Brasil, a saúde de homens.  

A política busca ampliar ações que incluam os homens 

na atenção primária, para que o mesmo tenha uma maior 

responsabilidade no que se refere ao autocuidado, no 

acompanhamento da gestante durante o pré-natal e na 

participação nas rotinas de saúde das crianças e convocando-

os para uma presença mais efetiva nos serviços do SUS 

visando a mudança masculina e da sociedade. 

Ressalta-se assim a importância da educação em saúde, 

da necessidade que homens e mulheres, profissionais ou não, 

precisamos entender que deve ser feita uma desconstrução que 

á anos se passa de geração á geração, por exemplo, do homem 

como invulnerável ao adoecimento e que só procura os serviços 

de saúde em emergências. O homem também deve conhecer 

o seu próprio corpo e estar alerta as suas modificações, 

praticando o autocuidado. 

 Dantas e Couto (2018) irão acrescentar a respeito da 

saúde sexual e reprodutiva do homem, questões relativas à 

saúde sexual aparecem principalmente evidenciando aspectos 

relacionados aos órgãos sexuais masculinos, atribuindo maior 

importância à manutenção da capacidade de ereção e potência. 

Pelo próprio homem e pela sociedade inúmeras vezes a 

população masculina se vê e é vista como uma “máquina 

sexual” e não se tem um olhar necessário a saúde sexual e 

reprodutiva do mesmo, a necessidade de ações educativas 
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sobre a prevenção as Infecções sexualmente Transmissíveis 

(IST), sobre o planejamento familiar e importância da 

participação paterna desde o pré-natal e todo crescimento e 

desenvolvimento do filho/a. 

Uma pesquisa feita por Leite, J et al (2016) revela que 

para os homens entrevistados a palavra saúde remete 

felicidade, é primordial para alçar os objetivos, trabalhar e viver. 

Diante dos conceitos trazidos pela população masculina para 

saúde, mostra que o maior objetivo do homem em ser saudável 

é para manter sua posição de provedor do lar, aquele que sai 

ao trabalho para trazer o sustento para sua casa, e se eles tem 

como prioridade trazer o sustento para sua família, tendo em 

vista o lugar historicamente atribuído como guardião do lar, só 

dão tempo e atenção aos cuidados com a saúde quando já 

estão doentes, como eles mesmos citaram, só procuram os 

serviços de saúde quando estão “arriados”. 

Sabe-se que o gestor municipal do SUS é quem deve 

regular a implantação de políticas em seu município, como 

também fiscalizar se os princípios do SUS estão sendo 

seguidos e junto com a equipe traçar planos e estratégias para 

o melhor funcionamento da política implantada no município. 

Adamy EK et al (2015) percebe através da análise das 

entrevistas com os gestores de 15 municípios, que os gestores 

associam a PNAISH, exclusivamente à realização de ações de 

diagnóstico do câncer de próstata, consultas médicas por 

especialistas e ao atendimento dos portadores de doenças 

crônicas, especialmente a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

e o Diabete Mellitus (DIA), comprovando que a assistência à 

saúde do homem ainda está focada em um modelo biomédico, 

e não na inserção do homem na Estratégia de Saúde da 
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Família, o qual prioriza a promoção da saúde e prevenção do 

adoecimento. 

Para que aconteça a consolidação da PNAISH é 

importante um olhar humanizado e de preocupação com a 

saúde do homem iniciado pela gestão que deve realizar o 

planejamento, organização e a avaliação da política em seu 

munícipio, se faz necessário que a gestão entenda que a saúde 

do homem é também responsabilidade municipal e perceba a 

diferença que há entre ações de prevenção e promoção 

ofertadas as mulheres e aos homens, se os gestores que são 

aqueles que devem ter um olhar amplo a necessidade de toda 

a população demonstram uma falta de conhecimento e 

informação da PNAISH se torna ainda mais difícil que os 

profissionais de saúde e até mesmo a população masculina 

entendam que o cuidado a saúde do homem não deve ser 

apenas em um âmbito curativo mas também de promoção e 

prevenção. 

Trilico M.L.C (2015) que é na prevenção e promoção da 

saúde que se tem conhecimento pessoal acerca do agravo de 

saúde e a existência de comportamentos que oportunizam sua 

ocorrência, realçando ainda mais que atitudes como um 

acolhimento com um olhar humano para os homens, estratégias 

facilitadoras para o acesso dos mesmo aos serviços abrem 

caminho para a inserção no homem na atenção primária de 

saúde. 

 

CONCLUSÕES  

 

As atividades voltadas para saúde do homem na atenção 

primária ainda são escassas, visto que a única atenção dada 
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aos mesmos é no novembro azul, ainda é forte o pensamento 

que o homem não adoece, esse foi um dos estereótipos 

impostos aos homens pela sociedade, isso implica no 

afastamento da atenção primária de saúde, e buscando apenas 

em casos de extrema necessidade a atenção secundária os até 

mesmo terciária.  

Nota-se que apesar da política de saúde do homem já 

existir há uma década, ainda não se tem a real atenção no 

tocante a inserção dos mesmos na unidade, os próprios 

profissionais de saúde afastam o homem através do ambiente 

predominantemente feminino, e ainda por não facilitarem o seu 

atendimento de saúde, sendo forçados a esperarem em um 

ambiente que os causa vergonha e impaciência.  
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RESUMO: A covid-19 é uma doença que acomete o sistema 
respiratório, a alta demanda de casos precisou que a 
enfermagem atua-se na linha de frente, porém trouxe impactos 
na saúde mental e muitos desafios. O objetivo do estudo é 
compreender o impacto na saúde mental dos profissionais de 
enfermagem em tempo de pandemia associada a principais 
estrategias amenizadoras e analisar os desafios enfrentados da 
profissão. Revisão integrativa, com busca nas bases de dados 
da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Google Acadêmico, 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da saúde), SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e sites, 
no mês de Julho a Novembro de 2020 com total de 48 artigos 
encontrados, 40 excluidos e 8 utilizado. A covid-19 gerou 
situações que impactaram a saúde mental dos profissionais de 
enfermagem,tais como jornadas exaustivas de trabalho sem 
descanso, o medo de se contaminar ou contaminar a família, o 
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estresse, a depressão e sentimentos de esgotamento físico e 
mental, no qual, na maioria das vezes, necessitando de uma 
assistência em saúde mental e psicológica, os profissionais de 
enfermagem tiveram que enfrentar os desafios da ausência de 
EPI, materiais inapropriados para assistência, hospitais 
superlotados e violência. Portanto a enfermagem continua na 
batalha pelo covid-19, os desafios da profissão são constantes, 
assim como o acometimento da saúde mental é algo inevitável 
no cenário atual.    
Palavras-chave: Saúde mental. Pandemia. Profissionais de 
enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019 na cidade de Whuan na China, 

começava a surgir o novo coronavírus (sars-cov-2) causando a 

doença covid-19, sendo de fácil transmissão entre as pessoas 

(BRASIL, 2020). A doença logo se espalhou e tomou grandes 

proporções, sendo registrada em todo o mundo. Com os casos 

em constante aumento a “OMS (organização Mundial da 

Saúde) declarou em 30 de Janeiro de 2020 que o surto da 

doença causada pelo novo coronavírus (covid-19) constitui uma 

emergência de saúde publica de importância internacional” 

(OPAS/BRASIL, 2020). 

A Organização Mundial da Saúde declarou em 11 de 

Março de 2020 pandemia do covid-19, sendo um vírus de 

transmissão muito rápida. O contagio ocorre pelas vias aéreas 

superiores através de gotículas respiratórias que são expelidas 

ao falar, tossir ou espirrar e através do toque das mãos a 

objetos e superfícies contaminadas, seus principais sintomas 

vão de sintomas parecidos com uma síndrome gripal até casos 
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que podem progredir para (SRAG) Síndrome Respiratória 

Aguda Grave. Os sintomas da SRAG são desconforto 

respiratório com insuficiência respiratória, podendo apresentar 

também pressão no tórax, saturação de oxigênio medindo 

menos que 95% em ar ambiente e cianose da mucosa labial, o 

diagnostico da COVID-19 é feito através de exames 

laboratoriais por meio de teste RT-PCR ou imunobiologico e 

exames de imagens através de tomografia computadorizada 

(BRASIL, 2020).  

Os crescentes números de casos levou a lotação de 

vários hospitais e pronto socorros, unidades de saúde 

especificas para o covid-19 começaram a ser construídas para 

desafogar os hospitais superlotados. Os profissionais de 

enfermagem tiveram a árdua batalha em mudar a sua rotina 

como também aprender a conviver com o novo coronavírus. 

Iniciou-se o que muitos temiam, a luta pelo coronavírus no 

Brasil.  

Segundo Miranda (2020), é notório em momentos de 

pandemia como estamos vivendo, os profissionais de 

enfermagem apresentar desgaste físico e mental mediante ao 

enfrentamento do vírus com a escassez de equipamento de 

proteção individual (EPI) com risco de contaminação própria, da 

equipe e de familiares, situação essa de maior medo. 

Diante do cenário que estamos vivendo atualmente com 

a pandemia, os enfermeiros esgotados mentalmente, e 

enfrentando situações estressantes com rotinas de trabalho 

puxado e ausência de materiais básicos, esse estudo se faz de 

grande relevância para os profissionais de enfermagem que 

estão na linha de frente. Para nortear o estudo foi elaborada a 
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seguinte pergunta; como se encontra a saúde mental dos 

profissionais de enfermagem que estão atuando na linha de 

frente no combate ao covid-19, e quais os desafios encontrados 

na profissão? 

Objetivos compreender o impacto na saúde mental dos 

profissionais de enfermagem em tempo de pandemia associada 

a principais estrategias amenizadoras  e analisar os desafios 

enfrentados da profissão. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo do tipo revisão integrativa que busca utilizar 

vários estudos para compor a pesquisa. Em conformidade  com 

Mendes, Silveira e Galvão (2020, p.760)  a “revisão integrativa 

da literatura consiste na construção de uma analise ampla da 

literatura, contribuindo para discussões sobre métodos e 

resultados de pesquisas”.  

  Foi realizado um levantamento de dados nas bases de 

dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Google 

Acadêmico, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da saúde),  SCIELO (Scientific Eletronic Library 

Online), também foi realizado pesquisas em sites no mês de 

Julho a Novembro de 2020. Seguindo as etapas de elaboração 

da pergunta norteadora senda ela; como se encontra a saúde 

mental dos profissionais de enfermagem que estão atuando na 

linha de frente no combate ao covid-19 e quais os desafios 

encontrados na profissão? Utilizou-se os seguintes descritores; 

saúde mental, Pandemia, profissionais de enfermagem. 
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A seleção dos artigos foi baseado em artigos na integra 

e gratuitos, com idioma em português que abordasse ao tema, 

os critérios de exclusão foram artigos imcompletos e em outros 

idiomas. As etapas de seleção foram feitas através   da 

pesquisa em plataforma de busca de dados e com posterior 

leitura do titulo dos artigos seguido pelo resumo, critério de 

eligibilidade atendida dos estudos conforme os fatores de 

inclusão. Com um total de estudos encontrados de 48 artigos, 

40 foram excluídos após analise com amostra final de 8 artigos. 

Os resultados e discussões foram feitos conforme os objetivos 

da pesquisa e levantamento de dados encontrados.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi observada uma deficiência de estudos na área 

temática da pesquisa, corroborando para poucos estudos 

utilizados nos resultados. O total de estudos encontrados 

utilizando os descritores da pesquisa foi de 48 artigos, desse 

total após leitura minuciosa, foi selecionado 8 artigos para os 

resultados, associado à pesquisas em sites para 

complementação do estudo. Segue abaixo o quadro com os 

artigos selecionados para a construção da pesquisa com suas 

respectivas bases de dados, títulos, autores, objetivos e ano de 

publicação. 

 

  



A SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM 
TEMPOS DE PANDEMIA E COMO ENFRENTAR OS DESAFIOS DA 

PROFISSÃO 

558 
 

Quadro 1 – Artigos selecionados com suas respectivas bases 

de dados, titulo, autores, objetivos e ano de publicação 

Base de 

dados 

Titulo Autores Objetivos Ano 

(BVS) 

Biblioteca 

Virtual em 

Saúde. 

Enfermagem 

brasileira na 

linha de frente 

contra o novo 

Coronavírus: 

quem cuidará 

de quem 

cuida? 

Luís Paulo 

Souza e 

Souza e 

Souza; 

Antônia 

Gonçalves 

de Souza. 

Discutir 

desafios da 

Enfermagem 

Brasileira na 

linha de frente 

contra o novo 

Coronavírus. 

2020 

(BVS) 

Biblioteca 

Virtual em 

Saúde. 

Gestão da 

pandemia 

Coronavírus 

em um 

hospital: 

relato de 

experiência 

profissional 

Nicole 

Hertzog 

Rodrigues; 

Luana 

Gabriela 

Alves da 

Silva. 

Descrever a 

experiência da 

gestão para o 

atendimento de 

paciente 

confirmado ou 

com suspeita 

de Coronavírus 

em um hospital 

da região 

metropolitana 

de Porto 

Alegre. 

2020 

(BVS) 

Biblioteca 

Pandemia do 

coronavírus : 

Belarmino 

Santos de 

Sistematizar 

conhecimentos 

2020 
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Virtual em 

Saúde 

estratégias 

amenizadoras 

do estresse 

ocupacional 

em 

trabalhadores 

da saúde 

Souza 

Júnior, Ana 

Elza Oliveira 

de 

Mendonça, 

Analice 

Campelo de 

Araújo, 

Rafael da 

Costa 

santos, 

Francisco 

Assis 

Dantas 

Neto, 

Richardson 

augusto 

Rosendo da 

Silva. 

sobre as 

estrategias 

amenizadoras 

do estresse 

ocupacional em 

trabalhadores 

da saúde, 

durante a 

pandemia do 

coronavírus. 

(BVS) 

Biblioteca 

Virtual em 

Saúde  

Saúde mental 

dos 

profissionais 

de 

enfermagem 

do Brasil no 

contexto da 

pandemia 

Dorisdaia 

Caravalho 

de 

Humerez, 

Rosali 

Isabel 

Barduchi 

Ohjl, Manual 

refletir sobre a 

saúde mental 

dos 

profissionais de 

enfermagem 

brasileiros no 

contexto da 

2020 
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covid-19: 

ação do 

Conselho 

Federal de 

Enfermagem. 

Carlos Neri 

da Silva 

pandemia covid 

-19. 

Google 

Acadêmico 

Desafios da 

enfermagem 

brasileira no 

combate da 

covid-19. 

Alexander 

de Quadros; 

Morgana 

Thais 

Carollo 

Fernandes; 

Bárbara 

Rodrigues 

Araujo 

Rita 

Catalina 

Aquino 

Caregnato. 

Refletir sobre 

desafios 

enfrentados 

pela 

Enfermagem 

brasileira no 

combate a 

COVID-19. 

2020 

Google 

Acadêmico 

COVID-19 

nos 

movimentos 

de 

paramentação 

de vestir-se e 

desvestir-se 

dos 

enfermeiros: 

Wiliam 

César Alves 

Machado; 

Nébia Maria 

Almeida de 

Figueiredo; 

Sabrina da 

Silva Brasil; 

Analisar o 

tempo e os 

movimentos 

realizados 

pelos 

enfermeiros na 

troca de 

equipamentos 

de proteção 

2020 
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nightingale, a 

pioneira, tinha 

razão! 

Michelle de 

Lima Janotti 

Quarentena; 

Leylane 

Porto 

Bittencourt 

individual 

durante 

plantões de 12 

horas junto a 

pessoas 

contaminadas 

pelo COVID-19 

e; Discutir 

sobre as 

implicações da 

paramentação 

com 

equipamentos 

de proteção 

individual para 

os enfermeiros 

na prática de 

cuidar de 

pessoas 

contaminadas 

pelo COVID-19. 

Google 

Acadêmico 

Violência e 

discriminação 

contra 

profissionais 

de saúde em 

tempos de 

Ana Luiza 

Ferreira 

Aydogdu. 

Refletir sobre o 

aumento da 

violência e da 

discriminação 

deferidas aos 

profissionais de 

2020 
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novo 

coronavírus 

saúde em 

razão da 

pandemia do 

novo 

coronavírus 

(SCIELO) 

Scientific 

Eletronic 

Library 

Online 

A saúde 

mental da 

enfermagem 

no 

enfrentamento 

da 

COVID-19 em 

um hospital 

universitário 

regional 

Eduardo 

Bassani 

Dal’Bosco; 

Lara Simone 

Messias 

Floriano; 

Suellen 

Vienscoski 

Skupien, 

Guilherme 

Arcaro; 

Alessandra 

Rodrigues 

Martins; Aline 

Cristina 

Correa 

Anselmo. 

Identificar a 

prevalência e 

fatores 

associados a 

ansiedade e 

depressão em 

profissionais 

de enfermagem 

que atuam no 

enfrentamento 

da COVID-19 

em hospital 

universitário 

2020 

Fonte – Autoria própria, 2020. 

 

O impacto na saúde mental dos profissionais de 

enfermagem em tempo de pandemia. 

 

A classe da enfermagem é composta por 2,2 milhões de 

profissionais na assistência em todo o Brasil atuando nas 
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diversas áreas da enfermagem, enfrentando todas as 

dificuldades da profissão (COFEN, 2020). A enfermagem desde 

o principio tem sua ideia central no cuidado as pessoas através 

de condutas assistências que tragam melhorias para o ser 

cuidado, porém no tempo atual de pandemia esse cuidado se 

tornou algo tenebroso para muitos profissionais de enfermagem 

que enfrentam dificuldades na sua vivencia de trabalho, com 

estresse e preocupação.  

A categoria profissional já vem lutando há muito tempo 

por melhorias na sua atuação, como aumento de salário, 

diminuição das horas de trabalhos semanal, atrasos de salários, 

valorização da classe dentre diversos problemas que 

enfrentam. A chegada do coronavírus ao Brasil trouxe aumento 

das horas de trabalho como também jornadas exaustivas sem 

descanso. Ate a data de 15 de Abril de 2020 o Brasil registrava 

cerca de 30 mortes de profissionais da enfermagem vitima de 

covid-19, com importante atenção ao numero de profissionais 

afastados pela doença somando um total de 4 mil profissionais 

ausentes por estarem contaminados (COFEN, 2020). A 

deficiência de profissionais na escala de trabalho levou ao 

estresse emocional na equipe de enfermagem, como também 

a morte de muitos colegas de profissão que se foram vitimas do 

COVID-19.  

O aumento da jornada de trabalho influenciou para uma 

síndrome já existente entre os profissionais de saúde, a famosa 

síndrome de Burnout, ou conhecida como síndrome do 

esgotamento profissional causado pela exaustão mental ou 

cansaço mental associado a sentimentos de negativismo e 

diminuição do rendimento ou eficácia no trabalho (NEVES, 
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2019). Os enfermeiros estão mais propensos à síndrome de 

burnout nesse período de pandemia por ser um momento de 

grande conflito relacionado a dificuldades de trabalho como 

também a pressão exercida durante a jornada de trabalho e 

cansativas horas laborais sem descanso. 

O impacto na saúde mental dos enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem que estão na linha de frente, 

cuidando de pacientes com COVI-19 se configura em estresse, 

medo, preocupação e ansiedade. O estresse é causado pela 

tensão que leva a prejudicar a saúde do individuo , causando 

alterações fisiológicas no seu organismo, sendo percebidos 

pelos sintomas de taquicardia, dores de estomago, enjoos e 

insônia (JUNIOR et al., 2020).  

Em um estudo realizado no hospital regional universitário 

de enfrentamento ao covid-19, no Paraná, foi possível observar 

o nivel de ansiedade e depressão entre os profissionais de 

enfermagem, do total de participantes do estudo 48,9% dos 

profissionais apresentaram ansiedade, destacando o sexo 

feminino, enquanto a depressão totalizou em 25% dos 

profissionais, o estresse também é um fator de impacto na 

saúde mental dos enfermeiros que tende a aumentar 

ocasionado simultaneamente pela pressão pisicologica 

vivenciada na pandemia (DAL’BOSCO et al., 2020).  

O medo vivenciado foi o fator de impacto mental mais 

encontrado durante a leitura dos artigos, a insegurança da 

equipe de enfermagem ocasionada pelo medo de se 

contaminar, relatado por muitos profissionais por ser algo novo 

que estão enfrentando. Em um estudo feito com enfermeiros  

que possuem experiência com gerencia da assistência ao 
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covid-19 em um hospital regional de médio porte no estado do 

Rio Grande do Sul, observou nos relatos que o medo e a 

apreensão foram bastante pontuados entre os profissionais de 

enfermagem (RODRIGUES, SILVA, 2020). 

A equipe de enfermagem se torna essencial nessa luta, 

sobretudo no cuidado prestado ao paciente sendo os 

profissionais de enfermagem a classe que mais ocupa os 

serviços de saúde, tornando-se importante para assistência a 

saúde, essa classe profissional permanece mais tempo próximo 

ao paciente de forma que se tornam mais vulneráveis a 

contamiação pelo vírus (SOUZA, SOUZA, 2020). 

Pensando em ajudar os profissionais de enfermagem 

que estão na linha de frente  o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), criou uma ferramenta de consulta 

virtual que através do site o profissional conversa com um  

enfermeiro especializado em saúde mental, a qualquer dia da 

semana durante às 24 h (COFEN, 2020). 

Humerez, Ohl e Silva, (2020) afirmam que os 

sentimentos mais observados nos 30 primeiros dias de 

atendimento pelo canal foram ansiedade relacionada a falta de 

materiais de proteção, pressão exercida durante o trabalho, 

estresse ocasionado pela número alto de mortes, medo de ser 

infectado e de infectar pessoas da familia, ambivalência da 

população, depressão por solidão afastamento dos entes 

queridos e exaustão. 
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Principais estratégias amenizadoras 

 

Diante da situação de desgaste emocional foram 

observadas algumas estratégias amenizadoras para reduzir o 

estresse entre os profissionais, como a facilidade de jornadas 

de trabalho sem haver desgastes com jornadas extensas, a 

conversa e o dialogo para auxiliar na diminuição da tensão 

ocasionada durante os plantões, e apoio da gestão como 

também de psicólogos (JUNIOR et al., 2020).  

É importante que o profissional de enfermagem tenha um 

momento para cuidar da sua saúde, o dia a dia da rotina de 

trabalho sem nenhum momento para cuidar do seu bem estar 

físico  e mental trás consequência para o seu organismo, 

levando a problemas de saúde. Dentre os cuidados que os 

profisionais de enfermagem devem seguir são eles; uma 

alimentação saudável, descanso nas horas de trabalho, realizar 

atividade física, em casos de distanciamento familiar sempre 

manter o contato com os familiares e evitar o uso de drogas 

para amenizar o estresse (POLAKIEWICZ, 2020). 

Em meio à situação atual, a enfermagem se torna a peça 

principal nesse ínterim, com sua completa assistência e sua 

aproximação direta com o paciente, não basta somente 

aplausos na janela para os profissionais, é necessário também 

que  haja reconhecimento por todo esforço que a classe faz 

para manter os cuidados essenciais ao paciente. A ideia de 

herói contradiz a realidade que muitos profissionais vivem com 

medo,  ansiedade,  pressão por jornadas extensas,  ausência 

de equipamento de proteção individual dentre muitas 

dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros  
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Desafios enfrentados da profissão 

 

Estamos em um momento em que a enfermagem se 

torna peça principal para a situação, e como marco para o ano 

vigente a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) definiram 2020 como o 

ano internacional da enfermagem e obstetrícia, tendo como 

reconhecimento  todo o trabalho dos profissionais e melhorias 

para a classe (OPAS BRASIL, 2020). 

Os desafios dos profissionais de enfermagem são 

enfrentados há décadas por varias deficiências na assistência 

desde o principio com a fundação da enfermagem pela 

enfermeira Florence Nightingale e no ano vigente vem 

enfrentando o maior desafio ou podemos dizer uma grande 

guerra, onde muitos entram para o combate na incerteza se 

iram escapar ou não. 

A pandemia do COVID-19 trouxe a tona muitos desafios 

que já vinham enfrentando há muito tempo, sabemos que diante 

de um vírus de alto contágio os EPIs são materiais essenciais 

para diminuir os índices de infecção. A ausência dos EPIs leva 

a uma condição de trabalho insalubre, aumentando as chances 

de contaminação, adoecimentos e afastamentos de 

profissionais de enfermagem (QUADRO et al., 2020).  

A falta de EPI necessários para o cuidado com o paciente 

leva a uma assistência mal estruturada, causando impacto para 

o paciente, levando ao aumento da contaminação e 

disseminação do vírus no ambiente hospitalar. Vale salientar 

que a deficiência de EPI é resultado de uma gestão que não 

estava preparada, pois já sabíamos da potencialidade do vírus 
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através dos casos acompanhados em outros países 

(MACHADO  et al., 2020). 

A enfermagem enfrenta a redução no uso de EPI, sendo 

obrigada há ficar muitas horas com o mesmo equipamento de 

proteção individual para que não haja a sua troca evitando que 

realizem suas necessidades fisiológicas para diminuir o gasto 

de materiais. A não realização das necessidades fisiológicas e 

a ausência de alimentação para que não haja troca de EPI leva 

ao comprometimento da saúde do profissional, sendo essencial 

a sua troca para evitar a diseminação do vírus (MACHADO et 

al., 2020). 

Conforme Quadros et al. (2020) o dimensionamento de 

pessoal insuficiente para o serviço de enfermagem veio a tona 

nesse período, o problema e visto positivamente na realidade a 

que estão passando, a pandemia levou a sobrecarga de 

profissionais ocasionada pelo afastamento de muitos 

enfermeiros, técnicos e auxiliares acometidos pelo vírus. As 

longas jornadas exaustivas de trabalho passaram a ser comum 

no cenário pandêmico, deixando os profissionais cansados ao 

final de plantão. 

São conhecidas as dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais de enfermagem dentro de hospital, quando se fala 

em desafios imaginamos os desafios da profissão ocasionados 

pela ausência de material para uma boa assistência ou ate 

mesmo pelas dificuldades em ter profissionais para um bom 

dimensionamento de pessoal.  

 A não valorização da categoria pela população foi um 

fator bastante observado no período atual, profissionais de 

saúde tendem a sofrer agressões violentas. A violência pode 
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ocorrer nas unidades de atenção básica, em unidade de 

urgência e emergência e pronto socorros, pois são locias de 

fácil  acesso da população (COSTA, 2020). 

Em um estudo feito por Aydogdu (2020) afirma que a 

violência contra profissionais de saúde é por medo de contagio, 

por ter a falsa interpretação de disseminadores do vírus. È 

necessário que a população valorize os profissionais de saúde 

em um todo, que estão enfrentando essa batalha na linha de 

frente.  

A luta da enfermagem por melhorias na sua assistência, 

no salário, nas horas de trabalho e valorização não acabou. 

Ainda estamos vivendo a força do COVID-19, a enfermagem 

permanece na linha de frente enfrentando desafios que já se 

vem lutando há muitos anos. Um ponto principal que deve ser 

discutido é a saúde mental dos profissionais, o enfrentamento 

ao COVID-19 deixou como desafio  manter a saúde mental 

estabilizada nessa época onde o medo se faz presente em tudo 

que se pode tocar. 

 Os efeitos pós pandemia ficaram marcados na mente de 

muitos profissionais, assim como as marcas nos rostos  

ocasionados pelo uso continuo de mascara N 95 para 

prevenção e protetores faciais. Espera-se que a classe receba 

a sua valorização após pandemia, a enfermagem merece sim 

todo o apoio por seguir firme na batalha, apesar de todos os 

obstáculos a luta pelo vírus ainda não acabou a prevenção 

ainda continua sendo a melhor arma para a diminuição dos 

casos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo buscou entender os impactos 

causados na saúde mental dos profissionais de enfermagem 

assim como os desafios da profissão. O COVID-19 trouxe 

mudanças radicais na vida e no cotidiano de muitas pessoas 

principalmente dos profissionais de enfermagem que 

enfrentaram e estão enfrentando o combate ao vírus. As 

sequelas deixadas nos profissionais mudou o dia a dia, a 

presença do medo, a preocupação, o distanciamento de 

familiares somatizou para os problemas psicológicos e físicos. 

Os desafios em manter o combate à doença com a ausência de 

muitos insumos, como também o acompanhamento da morte 

de muitos colegas de trabalho causou desgaste mental levando 

a danos psicológicos. 

No que tange aos estudos encontrados houve deficiência 

em estudos relacionados a área tematica levando em 

consideração o momento atual de pandemia. Portanto 

considerando a relevancia do conhecimento para a 

enfermagem é fundamental que haja novas pesquisas nessa 

área, com novos conhecimentos surgem novas formas de 

melhorar a assistência da enfermagem. 
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RESUMO: A atual pandemia de COVID-19, causada pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV-2), eclodiu em Wuhan, uma cidade 
importante na China, altamente densa com uma população de 
mais de 14 milhões, em 2019.Buscou-se realizar um estudo 
acerca dos desafios dos enfermeiros no combate ao 
Coronavírus. Teve como objetivo identificar a atuação dos 
enfermeiros frente à pandemia do COVID-19. É um estudo de 
revisão da literatura. Foi realizado um levantamento 
bibliográfico através das bases de dados da Literatura Latino 
Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e da 
Biblioteca Nacional de Medicina do Instituto Nacional de Saúde 
dos Estados Unidos (PubMed) e da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS). Com amostra final de 05 artigos. Os resultados 
demonstraram que o aumento da carga de trabalho, medo de 
contaminar os familiares e de se contaminar, desinformação e 
raiva do governo e dos sistemas de saúde são os principais 
desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem. 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. Conclui-se que é de 
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suma importância considerar as questões psicológicas, 
reconhecendo e acolhendo os receios e medos dos 
profissionais de enfermagem criando-se assim uma esfera de 
estabilidade em meio à crise. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus; Coronavírus; 

Profissionais de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Moura (2012) o ano de 2020 começou 

diferente para os profissionais de enfermagem: estamos 

enfrentando uma pandemia. Para discutir a situação atual é 

necessário, inicialmente, revisar alguns conceitos. 

Primeiramente, destaca-se o conceito de epidemia que 

representa a ocorrência de um agravo com frequência superior 

à sua média histórica, geralmente com surgimento súbito e que 

se propaga por determinado período de tempo em determinada 

área geográfica, acometendo frequentemente elevado número 

de pessoas. Quando uma epidemia se manifesta em vários 

países de diferentes continentes recebe o nome de pandemia. 

Até pouco tempo, a maior pandemia de influenza já 

registrada na história tinha sido a da Gripe Espanhola de 1918 

causada pelo vírus influenza A-H1N1 (MATOS, 2018). Em 30 

de janeiro de 2020, o surto de COVID-19 foi considerado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional e no dia 11 de 

março de 2020 passou a ser caracterizada pela OMS como uma 

pandemia (OPAS, 2019). 

A atual pandemia de COVID-19, causada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), eclodiu em Wuhan, uma cidade 

importante na China, altamente densa com uma população de 

mais de 14 milhões, em 2019. Os estudos iniciais 
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demonstravam que o vírus era altamente contagioso, mais que 

os outros subtipos de Corona vírus responsáveis pelas 

Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SARS) e Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio (MERS), porém com menor taxa 

de mortalidade (ZHU, 2020). 

SARS-CoV-2 é da família CoronaviridaecomRNA de fita  

positiva e aparência  de  coroa ao microscópio eletrônico. A 

transmissão ocorre por meio de gotículas respiratórias 

(partículas> 5-10 μm de diâmetro) geralmente resultantes da 

tosse e espirros. A transmissão por aerossol também é possível 

em caso de exposição prolongada a concentrações  elevadas   

de   aerossol   em   espaços fechados,   ou      ainda   por   meio   

de   superfícies contaminadas (RIBOLI, 2020). 

A pandemia do Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-Cov2), mais conhecida como novo 

coronavírus 2019 (COVID-19), vem produzindo repercussões 

não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala 

global, mas também repercussões e impactos sociais, 

econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes 

na história recente das epidemias (WHO, 2020).   

A atual pandemia de COVID-19, causada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), já atingiu mais de 4 milhões de 

pessoas e mais de 300.000 mortes no mundo todo. No Brasil já 

são quase 600 mil casos e mais de 32 mil mortes causadas pelo 

Covid-19 (WHO, 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 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 
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sintomatologia leve de uma síndrome gripal. Os sintomas mais 

comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dispnéia. Os 

casos mais graves evoluem para Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) e necessitam de cuidados em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI). 

O primeiro caso confirmado de COVID-19 na América 

Latina foi registrado pelo Brasil no dia 26 de fevereiro 2020.  Até 

a data de 30 de maio de 2020, foram confirmados 5.817.385 

casos e 362.705 óbitos, no mundo. O Brasil, apresenta na 

mesma data, 438.238casos confirmados e 26.754óbitos, se 

tornando o segundo país  com  mais  casos confirmados,  

abaixo  somente  dos  Estados  Unidos,  conforme  dados  

divulgados  pela  OMS (GALLASCH et al., 2020).  

Após este período, 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 super lotação 

dos leitos de unidade de terapia intensiva ou unidade de 

cuidados intensivos 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). 

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, 
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além de acarretar novas demandas de trabalho para os 

profissionais de saúde (PCI, 2019). 

Destaca-se a relevância da Enfermagem na detecção e 

avaliação dos casos suspeitos, não apenas em razão de sua 

capacidade técnica, mas também por constituírem-se no maior 

número de profissionais da área da saúde, e serem a única 

categoria profissional que está nas 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).  

Uma  categoria  com  reconhecimento  internacional,  

mas  que  ainda  luta  em nosso país por condições mais justas 

de trabalho, referindo a carga horária de 30 h semanais que 

ainda não está regulamentada nacionalmente, e salários mais  

justos. Assim, perguntamos quais os desafios sobre a saúde do 

profissional de enfermagem frente ao coronavírus, num ano em 

que deveríamos comemorar o ano internacional de uma 

profissão tão discriminada, mitigada, vitimada e em situação de 

vulnerabilidade pelos riscos que corre diariamente? 

Os obstáculos significativos e simbólicos impostos pela 

Covid-19 à saúde da enfermagem pode ser categorizada em 

limites, insuficiências e carências (MORIN, 2013), produzidos 

pela vivência de cuidar de pessoas com Covid-19. 

É comum atualmente identificar sintomas de ansiedade 

e depressão e o grande impacto que essas manifestações 
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causam sobre o bem-estar e as atividades diárias dos 

trabalhadores da saúde. Na enfermagem, percebe-se um 

grande índice dessas manifestações psíquicas entre os 

profissionais, e alguns estudos têm investigado estes sintomas 

entre a equipe de enfermagem, residentes e alunos de 

graduação (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).  

Assim, diante dessa nova experiência percebida pela 

referida pandemia, há uma lacuna no que tange à harmonia 

entre as necessidades internas e exigências externas (trabalho, 

ambiente, entre outros) dos trabalhadores que estão à frente no 

combate da COVID-19, com enfoque àqueles que estão por 24 

horas no cuidado direto aos pacientes, como os profissionais de 

enfermagem. Dessa forma, para este estudo apresentou a 

seguinte questão norteadora: identificar atuação dos 

enfermeiros frente a pandemia da COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo de revisão da literatura que visa identificar fatores 

relacionados à atuação dos profissionais de enfermagem de 

maneira geral diante da pandemia COVID-19. Foi realizado um 

levantamento de dados através das bases de dados Literatura 
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Latino Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

da Biblioteca Nacional de Medicina do Instituto Nacional de 

Saúde dos Estados Unidos (PubMed) e a BVS.  

Para tanto, as seguintes etapas foram realizadas: 1) 

identificação da questão norteadora: identificar atuação dos 

enfermeiros frente a pandemia da COVID-19 2) definição dos 

descritores intercalados com operador booleano “AND” e 

indexadas nos DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): 

Infecções por Coronavírus; Coronavírus; Profissionais de 

Enfermagem. 3) seleção da amostragem após a determinação 

de critérios de inclusão onde foram considerados apenas 

artigos originais, sem recorte temporal. Foram excluídos artigos 

de revisão, teses, editoriais, monografias, artigos que não 

tratavam especificamente do tema, que não se apresentavam 

na língua português e/ou inglês e que não apresentavam o texto 

completo disponível de maneira gratuita. 4) caracterização e 

sistematização dos resultados. 5) discussão e interpretação dos 

dados seguidos da apresentação e discussão dos mesmos. 

Como pode ser  visto no fluxograma a seguir: 
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Figura 1 – Fluxograma PRISMA de seleção dos artigos. 
Natal/RN, Brasil. 2020. 

 

 
Forte: Propria das autoras 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados 08 artigos dos quais todos 

pertenciam a base de dados PubMed e BVS não foram 

encontrados artigos na base de dados LILACS. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão a amostra final 

do estudo foi composta por 05 artigos. Na tabela 1 foram 

listados os artigos que compuseram a amostra final. 
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Quadro 1 – Distribuição dos arquivos encontrados a partir da 
busca nas bases de dados. 
 
 

N Autores Título Base 
de 

Dado
s 

Revist
a 

País 
 

Resultados 
Principais 

1 Schwerdt
le et al., 
2020. 

Nurse 
Expertise: 
A Critical 
Resource 
in the 
COVID-
19 
Pandemic 
Respons
e 

Medli
ne 

Annals 
of 
Global 
Health. 

EUA A pandemia 
do covid-19 
veio para 
repensar 
políticas 
públicas e 
redefinir o 
cuidado em 
saúde. 
Ganhando 
destaque a 
atuação dos 
enfermeiros. 

2 Souza e 
Souza; 
Souza, 
2020. 

Enfermag
em 
brasileira 
na linha 
de frente 
contra o 
novo 
Coronavír
us: quem 
cuidará 
de quem 
cuida? 

Medli
ne 
 

J. nurs. 
health 

Brasil 
 

O impacto do 
Coronavírus 
na saúde dos 
profissionais 
da 
Enfermagem 
no Brasil 
ainda é 
desconhecido
. Neste 
momento 
pandêmico, 
em que a 
Enfermagem 
passa de 
“desvalorizad
a” para 
“protagonista”
, debater 
formação e 
condições de 
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trabalho é, 
também, 
repensar o 
sistema de 
saúde e as 
formas para 
enfrentament
o da 
pandemia. 

3 Gallasch 
et al., 
2020 

Prevençã
o 
relaciona
da à 
exposiçã
o 
ocupacio
nal do 
profission
al de 
saúde no 
cenário 
de 
COVID-
19 

 
Medli
ne 

 
Reuerj 

 
BRASIL 

Os cuidados 
para 
prevenção de 
contaminação 
de 
trabalhadores 
nesta 
pandemia 
pelo novo 
coronavírus 
devem ser 
priorizados, 
evitando 
impactos 
negativos na 
assistência à 
população 
que busca 
atendimento 
nos serviços 
de saúde. 

4 Miranda 
et al., 
2020 
 

Condiçõe
s de 
trabalho e 
o impacto 
na saúde 
dos 
Profission
ais de 
enfermag
em frente 
a covid-
19 

Medli
ne 

Cogitar
e 

Brasil As 
fragilidades 
encontradas 
no cotidiano 
laboral dos 
profissionais 
de 
enfermagem 
são descritas 
em más 
condições 
detrabalho, 
sobrecarga 
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física e 
mental, baixa 
remuneração 
e ausência de 
Equipamentos 
de 
ProteçãoIndivi
dual 
adequado. 

5 CHEN; 
LAI; 
TSAY, 
2020. 

Nursing 
Perspecti
ves on 
the 
Impacts 
of 
COVID-
19 

Medli
ne 

The 
Journal 
of 
Nursin
g 
Resear
ch 

Inglaterr
a 

Os 
enfermeiros 
são membros 
chaves das 
equipes de 
saúde 
encarregadas 
de controlar e 
impedir a 
propagação 
de doenças 
infecciosas, 
trabalham na 
linha de frente 
prestando 
atendimento 
direto aos 
indivíduos 
infectado com 
COVID-19. 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2020). 
 

Em relação à metodologia empregada na coleta de 

dados dos estudos utilizados, dois eram quantitativos, dois 

qualitativos do tipo transversal e um qualitativo do tipo descritivo 

totalizando assim os artigos utilizados neste estudo. Três 

estudos foram desenvolvidos no Brasil, um nos EUA e outro na 

Inglaterra.  

Em relação à atuação frente ao COVID-19, a segurança 

e proteção ocupacional do profissional enfermeiro nem sempre 

têm sido alcançadas de forma suficiente. Nesse contexto, 
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Gallasch et al., (2020) retratam em seu estudo, relatos de 

profissionais atuantes no enfrentamento da pandemia que 

mesmo sem ter o equipamento de proteção individual (EPI) 

adequado e/ou disponível em quantitativo suficiente ou após 

horas a fio de dedicação beira leito, sob acentuado estresse 

psicológico, não podem ter a garantia da efetividade de seus 

EPIs e/ou de não se contaminarem com a Covid-19 e 

adoecerem (GALLASCH et al., 2020).  

Miranda (2020) complementa descrevendo as situações 

que elevam os desgastes devido ao medo de infectar-se ou de 

transmitir o vírus aos entes queridos. O trabalho para as 

equipes de saúde, subitamente, tornou-se assustador pela 

insegurança pessoal. A saúde mental do profissional de 

enfermagem nunca esteve tão abalada e tão desafiada, quanto 

nesse momento, onde a exaustão e tensão na execução do 

cuidado se tornou rotina. 

 O uso de EPI durante a prestação a assistência aos 

pacientes com Sars-Cov 2, se torna obrigatório, podendo o 

profissional se negar a prestar assistência na ausência dos 

mesmos ou com condições inseguras, conforme o Art. 76 do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Os cuidados para prevenção de contaminação de 

trabalhadores nesta pandemia pelo novo coronavírus devem 

ser priorizados, Souza e Souza (2020) relatam a falta de 

estrutura e apoio logístico e de materiais para uma assistência 

segura aos profissionais impactando na assistência à 

população que busca atendimento nos serviços de saúde. 

O COFEN tem se manifestado em relação à falta dos 

equipamentos de proteção individual (EPIs), e destaca que a 

saúde do trabalhador ficará comprometida e o déficit de 

profissionais, ocasionado pelos afastamentos por conta da 
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contaminação, poderá contribuir para o colapso do Sistema 

Único de Saúde (COFEN, 2020). 

Segundo dados do COFEN, não existe um levantamento 

oficial do número de profissionais da saúde afastados em todo 

o Brasil. Porém, no mês de abril de 2020 foram realizadas 

fiscalizações in loco em 5.780 instituições de saúde no país. No 

levantamento situacional pelos Conselho Regionais de 

Enfermagem, identificou-se que 4.602 profissionais foram 

afastados por suspeita de COVID-19. Essa situação é grave, 

pois indica alto índice de contaminação na categoria, e 

insuficiência de EPIs no país. 

Os enfermeiros estão na vanguarda 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 desse reconhecimento, precisam 

ser traduzidas em políticas eficazes, de suporte e consideração 

permanente a esses profissionais que estão travando uma luta 

contra o vírus, colocando-se em risco para a contenção da 

pandemia (GALLASCH et al., 2020). 

O estudo de Shu-Ching et al., (2020) evidenciam 

também os múltiplos papéis e funções desempenhadas pelos 

enfermeiros nessa pandemia, em cinco domínios. O primeiro 

domínio é a educação em saúde, estratégias para prevenção 

de infecções (lavagem das mãos regularmente) e detecção 

precoce de sinais de infecções (sintomas respiratórios, tosse, 

febre e dor muscular). O segundo domínio é a prevenção de 

infecções hospitalares e vigilância. Os enfermeiros examinam 

casos suspeitos, programam precauções padrão (higiene das 

mãos, equipamentos de proteção individual).  

 O terceiro domínio são as precauções no lar de idosos e 

os cuidados aos pacientes em instituições de longa 
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permanência, pacientes altamente vulneráveis à infecção. O 

quarto domínio é a proteção de pacientes com doenças 

imunológicas, doenças crônicas e câncer. Estes pacientes 

enfrentam riscos significativamente maiores ao contato com 

COVID-19. O quinto e último domínio é a prestação de 

assistência aos pacientes com COVID-19 na condição aguda 

ou crítica (KAN et al., 2020). 

Os impactos disso tudo na saúde dos profissionais de 

Enfermagem brasileiros ainda são desconhecidos. Entretanto, 

estudos realizados com Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem em outros países, principalmente na China, com 

doenças causadas por vírus parecidos com o SARS-CoV-2, 

mostram forte impacto negativo na saúde destes profissionais, 

destacando: contaminação pelo vírus; síndrome de Burnout; 

estresse desencadeado pela pressão das organizações e da 

sociedade; dilemas éticos na realização de procedimentos; 

transtornos de ansiedade; transtornos depressivos; transtorno 

do estresse pós-traumático; automedicação em excesso para 

suprir o cansaço ou adoecimento mental; medo e insegurança 

em contaminar familiares; além de óbitos (KAN et al., 2020). 

Enfim, a ansiedade e a depressão podem apresentar 

diversas manifestações nos profissionais de enfermagem, com 

reflexo direto na vida pessoal e profissional, fragilizando-os. 

Portanto, é fundamental que os trabalhadores priorizem sua 

saúde como forma de minimizar o desgaste profissional, 

apropriando-se de estratégias que possam minimizar esse 

desgaste que é próprio da área da saúde. 
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CONCLUSÕES  

 

O envolvimento de toda sociedade para a adoção 

consciente das medidas de precaução frente a Covid-19 exige 

uma mudança de comportamento individual e coletivo nesse 

momento, de forma imediata e rigorosa. Nesse cenário da 

pandemia, é possível aprender que seu curso e impactos no 

Brasil depende do esforço colaborativo de todos, poder público, 

famílias e cidadãos. 

O momento é primordial para enxergarmos a 

Enfermagem como uma categoria vital para o sistema de saúde 

brasileiro. É preciso que se pense a partir de uma nova 

perspectiva sobre o cuidado. De posse deste entendimento, 

diversos pesquisadores em todo o mundo iniciaram pesquisas 

de modo a entender não só as consequências físicas desta 

doença, mas também consequências psicológicas a curto, 

médio e longo prazo a ela atrelada, sobretudo nos profissionais 

de enfermagem que não podem se ausentar desta luta. 

Todavia, é preciso estender a visão para um campo 

muito mais amplo, pois não é só o trabalho técnico 

desempenhado por estes profissionais que deve ser levado em 

conta, mas também seus aspectos psicológicos e emocionais, 

principalmente o medo de adoecer e morrer e ainda o medo da 

contaminação dos seus familiares. 

O contato próximo com pacientes com COVID-19 e a 

exposição direta aos sofrimentos físicos e psicológicos dos 

pacientes, faz com que os enfermeiros que estão na linha de 

frente sejam os mais propensos a sofrer com problemas 

psicológicos oriundos do estresse, indicando assim a 

necessidade da atuação de equipe multidisciplinar, junto a 
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estes profissionais de modo que eles possam continuar 

prestando o cuidado de maneira eficiente e com qualidade. 

Uma estratégia para cuidar da saúde mental é o ouvir 

empático, planejado. Diante de uma pandemia como a que 

vivemos, os profissionais da enfermagem fazem parte de um 

dos grupos mais afetados, expostos ao risco de contágio e da 

dor emocional que afeta consideravelmente a saúde mental. 

As limitações do estudo pautam-se na utilização de 

poucos textos na amostra final, tendo em vista temática ser 

nova e a existência de poucos artigos que enfoquem os 

desafios enfrentados pelos  profissionais de enfermagem. 

Tendo em vista a relevância e escassez de pesquisas 

que tratem desse recente assunto tão em voga atualmente, 

acredita-se que os dados evidenciados contribuirão para a 

fomentação da literatura brasileira sobre a saúde mental de 

profissionais de enfermagem no enfrentamento da COVID-19, 

bem como a intensificação de práticas preventivas e de 

tratamento de manifestações psíquicas como ansiedade e 

depressão, com foco à promoção de saúde mental em ambiente 

ocupacional. 
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RESUMO: O objetivo desta pesquisa é investigar o desgaste 
emocional da saúde mental nos profissionais de enfermagem, 
pelo novo coronavírus e compreendermos as mudanças que 
está situação trouxe para os aspectos da saúde física, mental e 
social destes trabalhadores. Apesar das orientações e medidas 
profiláticas que a OMS, concomitantemente com o Ministério da 
Saúde, tem sugerido para à população, muitos destes 
profissionais se contaminaram e faleceram durante esta 
pandemia no exercício de sua atuação profissional. Pressupõe-
se que a pandemia alterou o comportamento destes no cenário 
do trabalho e assim questionamos de que forma o novo 
coronavírus trouxe impacto na saúde mental dos profissionais 
de enfermagem? A metodologia desta pesquisa  trata de uma 
revisão integrativa da literatura, descritiva e qualitativa, a qual 
teve como proposta analisarmos o desgaste na saúde mental 
destes trabalhadores. Buscamos artigos publicados nas bases 
de dados da biblioteca virtual de saúde (LILACS), na biblioteca 
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virtual em saúde (SCIELO) e no conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN). A pesquisa fundamentou-se em (4) 
artigos através de relatos de experiências, trabalhos 
exploratórios e estratégias em saúde mental no campo da 
enfermagem.  Como resultados discursivos, percebemos a 
importância de se trabalhar preventivamente com práticas 
terapêuticas alternativas que promovam a saúde mental dos 
trabalhadores, estabelecendo uma reflexão catártica entre os 
mesmos, que estão ressignificando seu comportamento como 
profissionais da saúde. 
Palavras-chave: Saúde Mental. Covid-19. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros casos registrados da covid-19 (doença 

causada pelo novo coronavírus) foram notificados na China na 

cidade de Wuhan que pertence ao distrito de Hubei, 

espalhando-se pela Europa, América do Norte, América central 

e chegando na América do Sul, e no Brasil, e neste ritmo 

acelerado chegou inclusive nos países mais ricos e importantes 

do G20, dentre outros; tendo um crescimento exponencial por 

todos os continentes do território geográfico do planeta.  

Embora a China tenha sido o berço desta Pandemia, eles 

conseguiram diminuir a nível territorial a disseminação do vírus, 

através dos cuidados preventivos de profilaxia e higiene. 

Todavia longe ainda de celebrações, pois estão em busca de 

uma vacina capaz de erradicar o vírus, que ainda está sendo 

investigado pela comunidade científica, enquanto cresce 

expressivamente o número de mortos registrados diariamente 

pelo mundo (CAPITAL, 2020).  

O número preciso de mortos por todo o mundo causado 

pela elevada mortalidade desse novo vírus, ainda é uma 
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incógnita, pois a cada hora, saem novos boletins 

epidemiológicos em tempo real, especificando uma variável 

numérica de novos diagnósticos, óbitos e recuperados, 

publicados pelas autoridades sanitárias mundiais (OMS, 2020).  

As mortes já ultrapassam mais de (445.535) mil, dos 

contagiados chegam à (8.242.998) e os governos dos países 

reforçam a importância do confinamento domiciliar para o 

controle desta Pandemia, já que em outros países da Europa 

ocorreu o Pico da Covid-19. Depois da China, a Itália se tornou 

o território mais prejudicado pela quantidade de mais de (8.000) 

mil mortos, inclusive os falecidos são transferidos para o 

interior, por falta de espaço em Roma para os sepultamentos 

das vítimas em mortuárias e cemitérios. Seguindo-se assim 

com a devastação em grande escala de mortalidade em vários 

outros países europeus como a França, Espanha, e Reino 

Unido, ultrapassando os oceanos chegou aos Estados Unidos, 

e a outros, com novos casos confirmados em mais de 189 

nações, incluindo o Brasil (OMS, 2020).  

No Brasil, o primeiro registro de morte foi aparentemente 

despreocupante para população, entretanto, posteriormente a 

este caso notificado em território nacional pela COVID-19, com 

o perpassar de algumas semanas, e apesar das medidas 

preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde (MS) e 

agentes sanitários nacionais, o MS publicou mais de (47.897) 

novos óbitos, constatando que o número de contagiados já 

chegou a (984.315) diagnósticos positivos em todos os estados 

brasileiros até meados do mês de março, esclarecendo que 

esses dados alcançarão números ainda mais expressivos; 

pois,  quando estiverem disponíveis todos os resultados que 

estão sendo analisados pelos órgãos do estado nacional as 
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amostras dos pacientes com suspeita de contágio pelo novo 

coronavírus. A maior parte dos falecidos estavam dentro de um 

grupo de risco, acima de 60 anos e que tinham outras 

comorbidades associadas como diabetes, hipertensão, entre 

outras; contudo, muitos jovens estão incluídos nestes registros 

e não tinha histórico de patologia pregressa (BRASIL, 2020), 

deixando essa “frase de que o vírus só mata paciente idoso e 

doente” para trás. 

Em decorrência do aumento desenfreado do número de 

novos casos do COVID-19 (coronavírus), que estão sendo 

notificados no Brasil e no mundo, os governantes dos países e 

estados nacionais, determinaram anulação de grandes eventos 

esportivos, concertos de música, o fechamento por tempo 

indeterminado de monumentos históricos como Museus, um 

dos mais visitados mundialmente, o Louvre em Paris na França, 

e até mesmo os musicais da Broadway em Nova York. Assim 

como todos os eventos de ordens religiosas, educacionais, por 

determinação dos seus líderes maiores. Essas decisões 

proibitivas foram implementadas nos países como medidas 

preventivas de urgência, para se tentar garantir saúde e a 

segurança pública dos turistas que viajam mundo afora 

(LEMOS, 2020). 

O risco biológico é uma situação que todos os 

profissionais de saúde estão sujeitos no processo de trabalho, 

onde a contaminação pelos microrganismos, seja em ambiente 

externo ou interno de trabalho nas alas hospitalares, esta 

contaminação pode acontecer, por isso estes profissionais 

seguem protocolos e normas de Biossegurança com a 

utilização dos EPIS - (Equipamento de Proteção Individual) 

como está previsto na Lei: 8.974, tentando assim diminuir e 
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contágio deles.  No entanto, o MS e sistema único de saúde 

(SUS), por não estarem preparados para uma situação de 

Pandemia, e a procura descontrolada, inclusive por parte de 

toda sociedade, por máscaras cirúrgicas que são utilizadas nos 

serviços de saúde para proteção dos profissionais, acabou 

gerando a falta das mesmas em todo território nacional, 

gerando assim prejuízos aos profissionais (CARVALHO, et al., 

2009). 

Em consequência destes riscos para saúde dos 

trabalhadores, ocasionados pela epidemia desta doença 

respiratória, foi constatada em vários países, a contaminação 

de vários profissionais de saúde, como enfermeiros, médicos, 

técnicos de enfermagem entre outros. Além do risco iminente 

de contágio e, por vezes até óbito, estes profissionais que 

outrora são aplaudidos por uma parte da população consciente, 

agora estão vivenciando outra experiência estressante de 

sofrimento emocional, para além das unidades de saúde onde 

trabalham, estão sendo alvos de violência física e psicológica, 

sendo atacados, hostilizados e ameaçados inclusive de morte 

por outra parte desta mesma população, que estão com medo 

de serem contagiados por eles (REBELLO, 2020). 

No aspecto psicológico, quando as relações 

interpessoais, uma parte da sociedade iletrada, nutrida pelo 

sentimento de medo coletivo do contágio, entra em conflito com 

os profissionais de saúde, vitimando-os e punindo com práticas 

discriminativas de preconceito, agressões físicas e verbais 

contra estes. Os agressores acabam se esquecendo, que por 

traz dos EPIs (equipamento de proteção individual), existem 

seres humanos que para além das habilidades técnicas de sua 

formação profissional, são constituídos de sentimentos, 
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vulnerabilidades e medo, como qualquer outro ser humano. 

Essas agressões a longo prazo podem geram traumas 

inconscientes, e diante deste cenário hostil, muitos profissionais 

acabam no processo de psicosomatização, onde comprometem 

sua saúde física e mental. As equipes podem apresentar desde 

ansiedade crônica, depressão, transtorno de estresse pós-

traumático, até o isolamento social entre outros transtornos 

(JODELET, 2018). 

Diante destas situações nosso objetivo é investigar o 

desgaste emocional na saúde mental dos profissionais de 

enfermagem durante a pandemia da COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estudo de revisão integrativa da literatura, 

descritiva, qualitativa, que se concentrou em discutir sobre o 

desequilíbrio que esta nova manifestação viral trouxe para o 

contexto dos profissionais de saúde, a partir do objetivo desta 

pesquisa, que é investigar o desgaste emocional da saúde 

mental, nos profissionais de enfermagem acerca do novo 

coronavírus. E compreendermos as mudanças que esta 

situação trouxe, para os aspectos da saúde física, mental e 

social destes trabalhadores. Depois disso selecionamos os 

descritores (tw: “Saúde Mental” AND “COVID-19” AND 

“Enfermagem”), e foi realizado uma busca ativa entre os dias 

(28 e 29) de setembro do ano vigente. 

Sendo realizado uma pesquisa na biblioteca virtual de 

saúde (LILACS), com os descritores (saúde mental, covid-19 e 

enfermagem), onde foram encontrados (17) artigos, sendo (12) 

em língua portuguesa, (4) espanhol, (1) e um em inglês, todos 
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publicados no ano vigente de 2020, durante a Pandemia do 

novo coronavírus. Após essa pesquisa inicial, foi realizado uma 

filtragem através da ferramenta do menu “Assunto Principal” 

utilizando-se os temas exibidos para investigação (Infecções 

por coronavírus, saúde mental e Profissionais de enfermagem), 

que resultou na redução de artigos de acordo com os 

descritores, apresentando (8) artigos em Português e (4) em 

Espanhol, totalizando (12) trabalhos para serem analisados em 

seus respectivos resumos. 

Depois de realizada leitura minuciosa dos (12) artigos, 

foram excluídos (9) artigos, pois não se enquadravam no perfil 

para esta revisão integrativa, restando (3) artigo deste banco de 

dados, que após a leitura integral do texto exclui-se mais (2), 

por serem trabalhados de revisão, restando (1) artigo. 

Na continuação de busca por artigos, após colocar os 

descritores na base de dados (SCIELO), encontrou-se (6) 

artigos, todos publicados em 2020, posteriormente fizemos uma 

filtragem do idioma (Português e Espanhol) do ano vigente, 

apenas de artigos com texto completo. Que após aplicação do 

filtro diminuiu para (3) artigos que foram examinados por leitura 

dos resumos e se excluiu (1) artigo por seu conteúdo não se 

enquadrar no perfil desta revisão, sobrando (2) artigos 

selecionados para a revisão integrativa. 

Foram selecionados trabalhos publicados no primeiro e 

segundo semestre de 2020 (ano da pandemia), nos idiomas 

(português, espanhol, inglês) e posterior a filtragem e leitura dos 

mesmos, excluídos quando não estavam de acordo com esta 

revisão e seus descritores. 
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Figura 1. Fluxograma de seleção de artigos. 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Dados da própria pesquisa, 2020. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em tempos de tecnologia moderna do Século XXI, a 

multinacionalização nos possibilita estarmos conectados com 

as informações do mundo de forma instantânea, nos 

aproximando de assuntos que são do nosso interesse como 

nação, tal como está sendo esta crise pandêmica de saúde 

pública mundial. Durante a pandemia do novo coronavírus 

Sars-Cov-2, a categoria profissional da enfermagem, foi uma 

das classes mais afetadas de trabalhadores da saúde que estão 

enfrentando essa nova cepa-viral que é o covid-19. Um triste 

fato é que muitos se contaminaram, pela excessiva e 

necessária manipulação com pacientes infectados, durante os 

processos da semiotécnica de cuidados da enfermagem. Essa 

situação no ambiente do trabalho, apresentou um impacto 

estarrecedor, afetando a saúde mental, e desestruturando 

paulatinamente os aspectos psicológicos, biológicos e sociais 

dos mesmos (OLIVEIRA, et al., 2020). O resultado dessa 

24 arquivos identificados nas 

bases de dados pesquisadas: 

LILACS (e no SCIELO (Scientific 

Eletrônico Libray Online) Revista 

Cogitare. 

18 artigos foram selecionados para 

leitura do resumo 

Foram selecionados 6 artigos, 

exclui-se mais 2 e restaram 4 

artigos. 

Foram excluídos 12 artigos, por 

não abordarem a temática desta 

pesquisa, depois da filtragem.  



O DESGASTE EMOCIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 
DURANTE A COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

600 
 

experiência avassaladora que ainda é vivenciada por estes 

profissionais, concebeu inúmeros relatos de experiências, 

durante essa trágica situação e deste novo modelo de “vida em 

quarentena”.  

Diante da crise sanitária de saúde pública, que os 

profissionais de enfermagem estavam enfrentando durante o 

alastramento do novo coronavírus em nosso país, combinado 

com o excesso de trabalho, escassez de recursos e utensílios 

de biossegurança, com crescimento de profissionais doentes, 

além dos óbitos; o conselho Federal de enfermagem do Brasil, 

o (COFEN) no uso de suas atribuições legais e movidos de uma 

sensibilidade com a classe que ele representa da enfermagem, 

executou um trabalho científico que visou compreender o 

estado de saúde mental dos profissionais enfermeiros-(as), 

durante a própria circunstância Pandêmica. Executar atividades 

laborais, em um campo minado pelo desconhecido de um novo 

vírus letal, manifesta uma insegurança natural para qualquer 

trabalhador da saúde, além do sofrimento psíquico e receio de 

adoecer (HUMEREZ, BARDUCHI, SILVA, 2020).  

 

  



O DESGASTE EMOCIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 
DURANTE A COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

601 
 

Tabela 1: Artigos selecionados descrevendo os autores, ano da 
publicação, tipo de pesquisa e resultados encontrados.  

Autores (es) 
e ano da 

publicação da 
pesquisa. 

Características 
Metodológicas 

Número de 
Participantes 

Principais 
Resultados 

encontrados 

OLIVEIRA, et 
al., 2020. 

Pesquisa sobre 
relato de 

experiência. 

11 profissionais 
de enfermagem. 

Os resultados 
apontaram a 

necessidade de 
promover suporte 

psicoemocional pós-
pandemia, para 

contribuir na saúde 
mental dos 

enfermeiros. 

HUMEREZ, 
BARDUCHI, 
SILVA, 2020. 

Pesquisa 
qualitativa, 
manuscrita. 

Neste estudo o 
COFEN, não 

quantificou o total 
de enfermeiros, 

que foram 
atendidos neste 
projeto de saúde 

mental. 

Foram revelados 
pelos enfermeiros, 
sentimentos como: 

ansiedade, estresse, 
medo, ambivalência, 

depressão, 
exaustão. 

BITENCOURT, 
2020. 

Pesquisa sobre 
relato de 

experiência. 

Neste estudo não 
citou-se o 

quantitativo de 
profissionais de 
enfermagem, 

apenas leitos e 
fluxogramas da 

gestão. 

O resultados 
apontaram o 
processo e 

adaptação e 
protagonismo da 
enfermagem em 

situações críticas da 
covid-19; e a 

percepção acerca da 
saúde mental. 
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DAL’BOSCO, 
2020. 

Estudo 
observacional 
transversal. 

88 profissionais 
de enfermagem. 

Os resultados 
evidenciaram sinais 

de ansiedade e 
depressão, 

indicando sofrimento 
psíquico além 

daquela já intrínseco 
na profissão. 

 

Fazer parte de uma equipe de profissionais de 

enfermagem atuantes na assistência durante a pandemia do 

novo coronavírus é como deixar a sua contribuição na história 

da humanidade, já que seu trabalho faz a diferença na Saúde 

Pública. Para quem esteve liderando uma equipe profissional 

em unidades hospitalares, saber gerenciar à diversidade de 

colaboradores é construir estratégias que resultem no bom 

desenvolvimento da equipe de enfermagem. A enfermagem é 

predominante, quando falamos de equipes de profissionais em 

unidades de saúde. E desde à disseminação da covid-19 no 

início do primeiro semestre de 2020 em nosso país, a 

enfermagem tem sido uma das categorias da linha de frente, 

que vem enfrentando este vírus mutante. Essa experiência de 

trabalho teve um acrescentamento das vozes psíquicas de 

profissionais diante deste desafio (BITENCOURT, et al.,2020).  

De todas as classes de profissionais da saúde que 

permeiam as unidades hospitalares Brasileiras, a enfermagem 

é uma das únicas que tem horários de atividades laborais 

extremamente ininterruptas, pois estão executando práticas de 

cuidados assistências aos pacientes acamados, durante os 

turnos da manhã, no período da tarde e também à noite.  
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A falta de remuneração adequada, faz com que muitos 

destes se submetam à uma variedade de ocupações para suprir 

suas necessidades pessoais.  

O acumulativo de funções associado ao pouco 

descanso, traz uma exaustão física e mental. Além disto, ainda 

é recorrente a escassez de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), e mesmo durante o uso desses equipamentos 

e seus descartes de forma imprópria no final de suas jornadas 

de trabalho, resultou no crescimento de enfermeiros infectados 

pelo coronavírus e adoecidos com a covid-19 (OLIVEIRA, et al., 

2020).  

Quando avaliamos uma equipe de colaboradores da 

saúde, nos centros hospitalares, a maioria dos profissionais 

pertencem à classe da “enfermagem”. As atividades de trabalho 

desenvolvidas por esta categoria, requer empatia pessoal e 

técnica precisa nos procedimentos, já que atuam diretamente 

com doentes portadores de múltiplas patologias.  

Os ciclos repetitivos desta relação de rotina de trabalho 

e manuseio com os pacientes a longo prazo, esgotam o 

profissional, trazendo um choque emocional que muitas vezes 

não é percebido pelo mesmo, refletindo em seus sentimentos, 

e em alguns casos desacelerando o colaborador na sua 

produção (DAL’BOSCO, et al., 2020). 

Durante a pandemia, unidades foram criadas, outras 

adaptadas para poder encaminhar e comportar pacientes que 

estavam em investigação por exame clínico e outros que 

testaram positivos para covid-19.  

Gerenciar ambientes como estes, requer do profissional 

enfermeiro liberdade autônoma, para conduzir métodos de 
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acordo com os regulamentos pré-estabelecidos pelas 

autoridades de saúde.  

A valorização do profissional de enfermagem, se atribui 

à sua capacidade intelectual e metodológica de saber tomar 

decisões necessárias, diante de situações emergências. Para 

além das medidas educativas repassadas pelos órgãos de 

competência em saúde, cada estado e município brasileiro, 

criou suas próprias unidades de referência, para o 

direcionamento dos novos casos de COVID-19 (BITENCOURT 

et al.,2020). Apesar de todas essas possiblidades para 

cuidados emergenciais, os profissionais de enfermagem 

ficaram vulneráveis quando falamos de sua própria saúde como 

trabalhadores. 

Os profissionais que tratam constantemente dos 

pacientes adoentados, também precisam de um novo olhar 

para o seu próprio autocuidado de prevenção em saúde 

biológica, e em tempos de pandemia, sobretudo de sua saúde 

mental. Pois a responsabilidade é imensa desta classe de 

colaboradores da saúde, e as suas atribuições são incontáveis 

durante a execução de suas atividades laborais, levando-os até 

o declínio profissional. Não podemos esquecer que além de 

enfermeiros (as), todos estes colaboradores são constituídos de 

sua natureza subjetiva e humana, e que igualmente adoecem, 

quando não se cuidam previamente. Adotar práticas 

alternativas na quarentena, com estratégias inclusive de 

tecnologias que possam ressignificar o seu eu interior, e 

ouvirmos suas múltiplas vozes quando enfermeiros que 

dialogam sobre si, para externar as suas questões latentes, 

produzem um alívio presente ao possível quadro de estresse, 

ansiedade e ou episódios depressivos destes profissionais 
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(OLIVEIRA, et al., 2020). Estes muitas vezes sofrem calados, 

submetidos a situações indesejadas, e que durante estas crises 

sanitárias a enfermagem é invisibilizada quanto categoria, e 

suas vozes são silenciadas, pois os sistemas de governo não 

aprovam leis que possam beneficiar a esta classe trabalhadora. 

O trabalho da enfermagem está cercado de inúmeras 

reponsabilidades, para com a vida dos pacientes que estão no 

estado de vulnerabilidade e adoecimento físico constante, e 

apesar do empenho na relação de cuidados específicos, a 

morte de pacientes é um fenômeno presente na rotina destes 

profissionais de saúde. Esse acontecimento a longo prazo, traz 

uma reverberação psíquica de “esgotamento físico e 

emocional” no decorrer do trabalho intenso, executado por 

estes colaboradores. E desta forma refletimos que uma 

patologia seja ela física ou mental, quando não é tratada 

inicialmente, tende a se desenvolver da fase aguda para uma 

cronicidade e se instala através de ramificações, sendo 

importante um novo olhar para se perceber o estado de saúde 

mental da equipe de enfermagem (HUMEREZ, BARDUCHI, 

SILVA, 2020). Compreender a finitude dos pacientes através da 

morte nessa nova pandemia, é como se colocar diante do 

espelho neste mesmo lugar de fragilidade física e emocional, 

que gera sentimentos variados como medo, ou insegurança 

sobre o seu futuro, como possível paciente. Profissionalmente 

a enfermagem lida com essas dores do ser humano, mais falta 

refletirmos sobre as suas próprias dores psicossociais que 

estão silenciadas e invisíveis. 

Durante o processo de análise dos dados da pesquisa 

realizada no hospital universitário regional do Paraná, foi 

percebido o aumento de quadros de ansiedade entre a classe 
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de enfermagem, devido ao nível cumulativo de fatores 

estressantes da atividade laboral. Essa situação foi 

paulatinamente agravante para a saúde mental dos mesmos, 

devido à pandemia da covid-19, o que deixava os profissionais 

mais pressionados. Além da incerteza sobre a permanência do 

seu trabalho, medo de se infectar, e tempo de carreira 

profissional. No aspecto de conviver com óbitos constantes de 

pacientes, e na elaboração do luto familiar, mediante o 

desgosto repetitivo na rotina da enfermagem, essa situação tem 

instalado uma desesperança,  o transtorno depressivo maior, 

entre as profissionais de sexo feminino (DAL’BOSCO, et al., 

2020). 

Trabalhar com um vírus potencialmente nocivo ao ser 

humano, com chance de alto nível de contágio entre os 

trabalhadores pelo desconhecimento do mesmo, não foi fácil, 

entretanto a enfermagem se posicionou com aspectos de 

relevância profissional, para a condução de atividades 

administrativas e práticas de cuidados dentro das áreas mais 

complexas de unidades de terapia intensiva. Por conta destes 

motivos, foram sendo implantados protocolos de higiene e 

cuidados para retiradas dos (EPIS), de forma mais cautelosa, 

para evitar à contaminação dos profissionais. O papel da 

enfermagem é contínuo no que tange os cuidados paliativos 

que fornecem aos pacientes positivos para covid-19, mesmo 

assim a insegurança e sentimentos de ansiedade, tem se 

personificado entre os profissionais (BITENCOURT, Et 

al.,2020). 

Toda atividade laboral que outrora trazia vibrações 

significativamente positivas para o colaborador, e que 

posteriormente a situações adversas da sua rotina de trabalho, 



O DESGASTE EMOCIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 
DURANTE A COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

607 
 

mudou-se os significados para um estado emocional de 

descontentamento, afeta a relação do profissional e seus 

afazeres, podendo suscitar no mesmo, doenças 

psicossomáticas. Em profissionais de enfermagem e 

universitários, já foram diagnosticados muitos casos de 

portadores do transtorno depressivo maior que é a (depressão), 

além da ansiedade. Essas condições psíquicas alteram 

diretamente o comportamento e produtividade, afetando suas 

relações interpessoais e sociais (DAL’BOSCO, et al., 2020). 

Orientações promovidas pelo Ministério da Saúde, em 

consonância com a OMS, foram divulgadas entre os 

profissionais de saúde, a fim de tentar estabelecer mais critérios 

de rigor para cuidados dos profissionais de saúde. E 

atualizações acerca desta nova doença respiratória a covid-19, 

e suas formas de contágio, sintomas e prevenção.  

Refletindo-se sobre os equipamentos de proteção 

individual durante o processo de coloca-los e retira-los de forma 

adequada, percebeu-se como esta situação afetou diretamente 

o estado emocional das equipes, gerando grandes níveis de 

estresse, medo, impactando à saúde mental pelo sofrimento 

vivenciado por todos (BITENCOURT, Et al.,2020). 

Situações de conflito intrapessoal servem para nos fazer 

enfrentar os nossos medos que evitamos encontrá-lo durante a 

vida, mas, tudo acaba servindo para a nossa transformação e 

desenvolvimento subjetivo, pois os desafios podem demudar a 

forma que olhamos e lidamos com os obstáculos. Cada 

situação nos proporciona experiências sejam elas proveitosas 

ou devastadoras que é o caso da covid-19, mais além de tudo 

servem para nos aperfeiçoar em nossas potencialidades ou 

acentuar as nossas fraquezas, se não tivermos um amparo 
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psicológico. Por isso cuidar da saúde mental dos profissionais 

de saúde e cito enfermagem, usando estratégias tecnológicas 

que possam blindar a nossa mente é uma ferramenta eficaz, 

que visa promover prevenção a saúde dos trabalhadores e 

possivelmente impedirmos inúmeros desequilíbrios mentais. 

 

CONCLUSÕES  

 

Em pleno século XXI, onde as tecnologias da saúde 

evoluíram consideravelmente, a ponto de retardarmos inúmeras 

doenças, através de prevenções de educação em saúde, sejam 

por vacinas ou cuidados profiláticos, a pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19), demostrou que “não estamos tão 

avançados”, quando discutimos sobre o nível de letalidade que 

surpreendeu a todos da comunidade científica do mundo, 

levando milhares de pessoas à óbitos. E nos fez perceber que 

apesar dos avanços inquestionáveis das pesquisas, ainda 

somos vulneráveis como raça humana, para situações de crises 

sanitárias de saúde pública mundial.  

Por isso, todo ser humano, seja ele profissional de saúde 

ou não, que está vinculado a um conselho federal de sua classe 

de trabalho, necessita de um processo terapêutico e 

autorreflexão, sobre suas escolhas, sua vida e seu contexto 

psicossocial significativo.  

A atuação da enfermagem na linha de frente contra a 

COVID-19, trouxe uma desconstrução dos profissionais diante 

de um fenômeno maior que ceifou muitas vidas, incluindo 

profissionais que doaram suas vidas, porque foram vítimas de 

contaminação desta nova cepa viral, em prol do bem-estar dos 

pacientes. 
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Durante a leitura destes artigos científicos, para esta 

revisão integrativa, apesar de variedade de autores, 

percebemos a sincronicidade existente na análise do discurso 

dos colaboradores da enfermagem, além das práticas 

alternativas como métodos terapêuticos usados para a 

mudança no estilo de vida no aspecto de isolamento social e 

lockdown no Brasil, seguindo-se as orientações das 

autoridades em saúde como, (OMS) e Ministério da saúde, 

trouxeram muitos choques de informações, e impacto nos 

níveis da estrutura biológica, psicológica e social de todos nós 

como sociedade.  

Para outras gerações de estudantes ou profissionais de 

enfermagem que podem ler esse texto acadêmico, talvez uma 

reflexão momentânea do que vivemos em 2020; para nós que 

atravessamos essa Pandemia sobrevivendo, um dia-após o 

outro, uma experiência singular e antológica que deixou 

cicatrizes em nossa saúde mental. 

Além da grande letalidade que essa doença respiratória 

trouxe para o mundo, outras situações adversas, foram se 

potencializando de forma desastrosa comprometendo o 

aspecto social no campo da capitalização e desordem 

financeira, fragilidade na saúde pública e superlotação em suas 

unidades assistenciais. E novas adaptações abruptas no 

contexto do isolamento social, que afetou o comportamento 

cognitivo dos indivíduos, em uma nova forma de viver em casa 

com os seus consanguíneos. Gerando psicologicamente 

pensamentos desordenados, devido ao medo e estresse que se 

instalou, durante essa crise pandêmica, elevando o sofrimento 

emocional. E trazendo uma resposta fisiológica na alteração do 

sono, alimentação irregular afetando a saúde física e mental 
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das pessoas. E neste contexto pandêmico está mergulhada a 

enfermagem, que se integra em praticamente todos os tipos de 

serviço de atendimento que vai desde a atenção básica até o 

pré-hospitalar, permeando em todos os cenários de pacientes 

graves e infectados pela covid-19. 
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RESUMO: A presente monografia está voltada a condição de 
saúde de um grupo de trabalhadores atípico na sociedade 
capitalista, os catadores de materiais recicláveis. Atípicos 
porque, embora tenham conquistado um espaço no âmbito 
social como categoria profissional, ainda assim, enfrentam 
grandes impasses diante da sua identidade como catador de 
material reciclável. O sentimento de pertença social que os 
catadores vivenciam não passa de mera ilusão. Portanto, é 
considerada uma inclusão perversa, remetida a necessidade de 
consumo. O estudo aqui realizado é qualitativo de cunho 
investigativo. Em que por meio de uma discussão estabelecida 
pela proposta de intervenção de um grupo focal, pretende-se 
identificar se os catadores da ASCARA, associação de 
catadores de materiais reciclados de Arapiraca reconhecem a 
relação entre processo de trabalho e adoecimento. Segundo os 
resultados obtidos, os catadores desconhecem essa relação e 
inclusive ressaltam que a condição de saúde é identificada 
como a possibilidade de trabalhar. Por fim, tem-se que as 
condições de saúde e de vida ao qual os catadores da ASCARA 
vivem, é uma das expressões de uma questão una, as relações 
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de trabalho estabelecidas no Capitalismo, o qual permite que 
pequena parte da população detenha riquezas e que a maioria 
sobreviva com pouco ou mesmo nada. 
Palavras-chave: Segregadores de resíduos sólidos. 
Trabalhador. Acessibilidade aos Serviços de Saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Partimos da ideia de que a determinação social da saúde 

consiste em processo que diz respeito a uma questão una e, 

não, a fragmentos com autonomia entre si, conforme propaga a 

teoria dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e as políticas 

públicas embasadas nela. De modo que tal questão provém das 

relações sociais estabelecidas, sobretudo na esfera produtiva, 

considerando a exploração do trabalho e toda desigualdade que 

dela se origina, o que determina diretamente a vida e a saúde 

da sociedade (SOUZA, SILVA, SILVA, 2013). 

Convém destacar que, entre os séculos XIX e XX, 

predominou o modelo biologista como vertente explicativa do 

processo saúde-doença, compreendendo-o como processo 

originário, meramente, dos desarranjos biológicos. Mas a partir 

do século XX, passou-se a considerar a influência do modo de 

vida do indivíduo e coletividades como determinante, deste 

modo, procurou-se evidenciar maneiras de explicar o 

adoecimento que considerassem a relação entre 

indivíduo/coletividade e o ambiente (com suas relações sociais) 

(GOMES; COSTA, 1997). 

Como todo processo de mudança exige que o ser antigo 

se encontre e se choque com aquele que está por vir, tivemos 

um cenário de conflito, em termos de Brasil, sobretudo na 

década de 1980, ora predominado o discurso biologista, ora 
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ganhando espaço à discussão sobre a saúde como processo 

social, no bojo da saúde coletiva. No entanto, foi apenas em 

1990 que conquistas sobre a saúde da população brasileira 

menos abastada foram percebidas, após um período de 

impasses entre trabalhadores/usuários e governo, 

possibilitando a institucionalização do Sistema Único de Saúde 

– SUS, o que representa a materialização (embora com desvios 

da proposta original) das lutas da década anterior, 

fundamentadas na nova concepção de saúde (LACAZ, 2007). 

É importante observar que essa nova concepção de 

saúde suscita reflexões e questionamentos sobre a relação 

entre desigualdades sociais (e suas origens) e a saúde, 

consubstanciadas no que hoje vem se chamando de 

“iniquidades de saúde” (SOUZA; SILVA; SILVA, 2013).  

Porém, mesmo que o problema da desigualdade social 

tenha sido considerado na problematização existente sobre as 

iniquidades de saúde, estabelecendo correlações, inclusive, 

com outros problemas sociais, a saber: a mortalidade infantil, o 

uso de álcool e outras drogas, a violência, o advento da 

favelização, entre outros, e tenha sido associado à qualidade 

de vida do homem em níveis que pareciam ter a possibilidade 

de serem mensuradas, as propostas de modelos para explicá-

lo e transformá-lo trilhou um caminho pautado num olhar 

fragmentado, pois negligencia os fundamentos da dinâmica 

social que estabelece a relação entre os vários problemas 

sociais. 

Sendo o trabalho a categoria fundante do ser social 

(LUKÁCS, 2013), ela também o é para a saúde. Nesse sentido, 

uma sociedade fundada por uma forma de trabalho desumano 

e desigual só poderia, mesmo, resultar num processo saúde-
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doença conturbado e hostil à vida. Contudo, essa premissa 

genérica não é suficiente para explicar as nuances dos vários 

contextos particulares, dos vários grupos sociais. É preciso 

articulá-la aos elementos específicos oriundos das análises de 

cada caso, buscando uma análise que não perca de vista a 

totalidade, mas que, também, não transporte mecanicamente 

às premissas genéricas para as partes.  

No contexto de marginalização social, dentre os grupos 

considerados desfavorecidos e que possuem formas mais 

severas de sua expressão. Esta pesquisa pretende ater-se aos 

indivíduos que realizam o trabalho da catação de lixo. Sobre 

isso, Medeiros, Macedo (2006) destacam que o desemprego 

atrelado a outras determinações sociais impostas aos coletores 

de materiais recicláveis1 os tornam excluídos, no entanto, a 

atividade de coleta os torna novamente incluídos, mesmo que 

os direitos trabalhistas lhe sejam alheios ainda. Essa 

compensação é considerada, por Medeiros e Macêdo (2006), 

uma inclusão perversa, pelas condições insalubres as quais são 

submetidos, trabalho precário, realizado em condições 

inadequadas, com alto grau de insalubridade e periculosidade, 

sem reconhecimento social, com riscos muitas vezes 

irreversíveis à saúde, com ausência total de direitos trabalhistas 

e sociais em geral.  

De fato, mediante um contexto particular de 

determinação social da saúde aviltante conforme é o dos 

catadores; e tendo em vista as condições subumanas impostas 

 
3 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2016), coletores de materiais 
recicláveis são aqueles que realizam atividades de coleta seletiva, triagem, 
classificação, processamento e comercialização de resíduos recicláveis e 
reutilizáveis. Eles podem ser percebidos nas ruas, em lixões a céu aberto, 
ou mesmo em cooperativas/associações. 
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a esse grupo de trabalhadores expelidos do mercado 

assalariado formal e obrigados a sobreviver do lixo, este estudo 

buscou esclarecer o seguinte problema de pesquisa: 

“Considerando a perspectiva dos próprios catadores, como o 

processo de trabalho interfere na relação saúde-doença?” 

Sendo assim, objetivou-se através desta intervenção que 

fosse identificada a relação entre o processo de trabalho e a 

relação saúde-doença, por meio da observação e análise do 

convívio estabelecido entre os catadores envolvidos na 

ASCARA – Associação de Resíduos Sólidos de Arapiraca. Por 

meio de intervenção direta com os coletores, esperou-se que 

fossem identificadas suas concepções sobre o processo de 

determinação social da saúde, considerando o trabalho como 

fio condutor de tal processo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo possui uma abordagem qualitativa, do 

tipo exploratória, uma vez que visa se debruçar sobre a 

perspectiva constituída subjetivamente pelos catadores, diante 

da realidade objetiva que vivem. 

A coleta de dados foi realizada por meio da formação de 

um grupo focal, enquanto técnica que permitiu reunir 

informações submetidas, posteriormente, a uma análise 

histórico-crítica.  

Após a aplicação do roteiro de entrevista semi-

estruturado sob a forma de grupo focal, o pesquisador 

abandonou literalmente a etapa anterior onde ele estava atento 

a interação social criada e realizou a transcrição das falas de 
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maneira atenta e rigorosa, a fim de que fossem escritas como 

foram ditas. 

Pretendeu-se, diante da apresentação e submissão do 

projeto de pesquisa ao CEP – Conselho de Ética e Pesquisa, a 

aprovação da iniciação da coleta de dados deste estudo, 

garantindo que o mesmo não comprometesse a integridade dos 

seus participantes. Ou seja, seguindo as normas éticas da 

Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) / Ministério da Saúde. 

 Em vista disso, os indivíduos envolvidos, foram 

previamente informados de seu intuito e, em seguida, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE. Em suma, o presente artigo é originado do projeto de 

pesquisa aprovado pelo comitê de ética da Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL, sob número 

62503416.7.00005013. 

 Há uma versão original do presente trabalho publicada na 

Revista Diálogos Interdisciplinares.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Estiveram envolvidos na discussão 12 catadores, todos 

moradores da comunidade Mangabeiras, associados a 

ASCARA e na faixa etária entre 20 e 60 anos. Entre esses, 9 

eram mulheres e 3 eram homens. 

Dentre os dados levantados sobre os aspectos pessoais 

e sociais dos moradores de Mangabeiras, constatou-se que a 

maioria dos catadores possuem baixo grau de escolaridade, 

possuíram anteriormente trabalho formal, possuíam faixa etária 

adulta entre 30 e 60 anos. Esse perfil confirma o perfil que se 
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apresenta entre catadores, de maneira geral. Segundo Bosi 

(2008), 

Nesta perspectiva, quando os catadores são pensados como 

força de trabalho, eles apresentam um perfil caracterizado 

pela baixa escolaridade, idade avançada e por uma 

qualificação profissional considerada inadequada para grande 

parte dos empregos existentes tanto do setor industrial como 

do setor de serviços (p. 108). 

Após uma análise do conteúdo transcrito, foi possível 

identificar três categorias para debate neste momento, as quais 

foram: 

 

A forma de inserção imposta aos catadores de material 

reciclável na lógica capitalista  

 

Em meados do século XX, houve um aumento 

considerável de trabalhadores que passaram a ocupar o 

exército reserva, pois, transitaram de alguns cargos como 

marceneiro e outros ditos simples e fundamentais para as 

indústrias, para a chamada massa marginal. Após o avanço 

tecnológico e a substituição da mão-de-obra por máquinas que 

aumentavam a produção e, consequentemente, o lucro exigiam 

um número menor de pessoal, porém qualificado. 

Surge a definição de trabalho informal, uma condição 

imposta na reprodução social dos indivíduos lançados à 

margem da sociedade, como uma necessidade do homem de 

ser reinserido na lógica capitalista. Entretanto, as vezes a 

inclusão aparente é, na verdade, uma nova forma de exclusão. 

Para Bosi (2008), o caso dos catadores de material reciclável 

se enquadra nessa situação. 
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Com efeito, alguns catadores se organizam em 

cooperativas e mantêm um modo de trabalho dito autônomo. 

Porém, autores defendem que, a catação de lixo, não é 

sinônimo de empregabilidade, porque não é representada 

através de contrato, e por isso, muitos deles são privados dos 

direitos sociais dispostos pelo governo. A cata de material 

reciclável é uma maneira destes catadores buscarem sua 

sobrevivência por não participarem do mercado de trabalho e, 

de certo, manterem-se a margem da sociedade (BOSI, 2008).  

Foi através da ECO 92 que o debate sobre a 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente surgiu. E 

ainda na década de 90, a situação dos coletores de material 

reciclável foi enxergada ante a necessidade de tratar a 

finalidade do lixo de modo sustentável, então, reconheceu-se 

que, a relação construída socialmente sobre lixo e catadores, 

tem aspectos positivos e negativos sobre as pessoas que 

tratam o lixo, como reflexo dessa associação (CARMO, 2009).  

Porém, a reciclagem trouxe prós e contras aos catadores 

de lixo, porque como defendido anteriormente, eles passaram 

a ser reconhecidos como uma categoria organizada e a eles 

foram dispostos direitos sociais, inclusive. Mas, as dificuldades 

que esses trabalhadores associados enfrentam nos dias de 

hoje, evidenciam que eles vivem a reprodução do capital que 

difunde na verdade uma inclusão perversa em que, a situação 

formal descrita nas leis de direito trabalhista sobre esses 

trabalhadores, escondem as dificuldades diárias enfrentadas 

pelos associados.  

O coletor, embora por muito tempo tenha sido 

considerado sujo ou algo a ser descartado como o material ao 

qual emprega sua força de trabalho, passou também a ser visto 



SAÚDE E TRABALHO NA PERSPECTIVA DE UM GRUPO DE 
CATADORES 

620 
 

como uma categoria de trabalho que merecia a formalidade por 

tratar dos resíduos sólidos, diante desta onda e presente 

necessidade de reciclar este material, demandada pelas 

discussões nas Conferências sobre Meio Ambiente.  

Porém, a reciclagem trouxe prós e contras aos catadores 

de lixo, porque como defendido anteriormente, eles passaram 

a ser reconhecidos como uma categoria organizada e a eles 

foram dispostos direitos sociais, inclusive. Mas, as dificuldades 

que esses trabalhadores associados enfrentam nos dias de 

hoje, evidenciam que eles vivem a reprodução do capital que 

difunde na verdade uma inclusão perversa em que, a situação 

formal descrita nas leis de direito trabalhista sobre esses 

trabalhadores, escondem as dificuldades diárias enfrentadas 

pelos associados.  

 

Possíveis definições para os termos: Saúde e doença diante 

do contexto de catação 

 

         O princípio de cidadania disposto através da Constituição 

Federativa do Brasil de 88, define o cidadão um elemento 

participativo da sociedade através da democracia, capaz de 

expressar seus direitos através do voto. É disposto também, 

que a todo o cidadão, garantir-se-á o direito à educação, saúde, 

moradia, segurança, dentre outros. Tornando uma obrigação do 

estado à disposição dos recursos para estabelecer tais 

garantias2.  

 
2 Embora o termo cidadão pareça atribuir uma condição de superação dos 
problemas sociais vivenciados pelos homens, é limitado por si só. Pois, a 
superação da sua condição de sobrevivência não é garantida apenas pela 
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O catador de material reciclável, sendo reconhecido 

como cidadão brasileiro, é de certo, detentor dos direitos 

supracitados. Assim, deve ter acesso as unidades básicas de 

saúde e hospitais públicos, uma vez que o SUS é um sistema 

universal. Então, se há uma política de Estado que garante, em 

tese, a saúde da população (em especial, considerando as 

iniquidades sociais) por que se percebe na fala de alguns dos 

catadores da ASCARA a dificuldade de acesso à saúde, como 

percebido no trecho a seguir? 

Rapaz, doença, eu sei lá. Doença hoje em dia, é tanta da 

coisa que acontece com o povo aí que a gente vê aí nos 

postos, se for depender dos postos hoje o camarada pa 

fazer um é um pá fazer um exame quando chega lá 

no...na você vai ter que esperar é quato, cinco, seis mês, 

até um ano pa conseguir um exame. Se a pessoa não 

tiver, se tiver algum dinheiro pa compa pa ir lá e pagar 

nada feito, o exame se vence e você fica sem o exame, 

a consulta que você fez com o médico ficou porque não 

valeu, valeu por uma parte, mas na outra parte não valeu 

porque perdeu tempo só esperando.  

 

É visto que, todos os associados a ASCARA moram na 

comunidade Mangabeiras. E ainda, no próprio bairro 

estabelecido no entorno do lixão a céu aberto, que está em 

processo de se tornar aterro, onde não há serviço de saúde. 

Para que então eles sejam atendidos é preciso deslocarem-se 

para o bairro mais próximo: Arnon de Melo. Esse deslocamento 

 
cidadania dada aos homens como um sentimento de pertença social e sim, 
pela superação das condições impostas pela ordem societária vigente 
(TONET, 2012). 
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depende de transporte, o que de certo modo é difícil no local, 

pois os ônibus passam em horários extremos e, se caso ocorra 

alguma eventualidade grave, a noite por exemplo, o 

deslocamento pode até ser inviável.  

 Por isso, comumente o fator saúde é negligenciado para 

essa população. Ao reconhecerem as dificuldades que 

enfrentam, os moradores de Mangabeiras não buscam o 

serviço de saúde, fazem uso de medicações que adquirem em 

farmácias. Sendo assim, a prevenção em saúde é praticamente 

nula, pois, os mesmos não contam com uma equipe de saúde 

da família que debatam com eles a saúde e suas condições de 

trabalho. 

De fato, para eles a saúde é ausência de doença e, por 

sua vez, o enfrentamento das dificuldades pode ser traduzido 

como saúde. A doença, ao contrário, comparece como 

sinônimo de comodismo. Esse aspecto nos oferece a medida 

da perspectiva dicotômica na qual a saúde ainda é apreendida 

pelos trabalhadores, apontando para uma dificuldade de 

concebê-la enquanto processo. 

Portanto, pode-se afirmar que, se o indivíduo está 

inserido em um meio social desfavorável, a falta daquilo que 

não tem, ou mesmo a imposição de não ter torna-o mais 

susceptível ao adoecimento. Além disso, o acesso ao serviço 

de saúde é mais limitado para aquele que se encontra em 

posição social desfavorável. Uma condição determinada pelo 

capitalismo, o qual priva os trabalhadores do acesso aos seus 

direitos ao se reproduzir promovendo uma situação de “inclusão 

excludente” pois, na falta de emprego ou na informalidade que 

reflete a busca por sobrevivência, o indivíduo não é capaz de 
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contornar as crises vivenciadas nos setores essenciais da 

sociedade como saúde, educação, segurança e outros. 

De forma análoga à exclusão que sofrem no mercado de 

trabalho, sendo impelidos a viverem do que as pessoas 

descartam, os catadores, desassistidos pelos serviços de 

saúde, buscam outras alternativas por contra própria, 

complexificando a malha causal negativa de seu processo 

saúde-doença. 

 

O trabalho e o processo de adoecimento na perspectiva de 

um grupo de catadores de material reciclável 

 

           Embora a condição de catador de lixo tenha se tornado 

uma categoria profissional, estudos comprovam que eles são 

privados dos direitos trabalhistas. Desta maneira, se um deles 

sofrer um acidente, ou se achar incapacitado para 

desempenhar seu trabalho, será impedido de continuar gerando 

o mínimo para se manter, ou sobreviver. 

          Assim como trabalhadores que fazem parte de outras 

categorias profissionais, que vendem sua força de trabalho para 

garantir sua sobrevivência, eles são submetidos a longas 

jornadas de trabalho, submetidos a condições laborais 

inadequadas, muitas vezes não utilizam Equipamento de 

Proteção Individual – EPI, e, portanto, estão sujeitos a riscos 

biológicos e físicos. Pois, no caso dos coletores de materiais 

recicláveis, ao manipularem o lixo sem o uso da luva, correm o 

risco de perfurarem seus dedos com agulhas, e outros perfuro-

cortantes e contaminarem-se. 
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          Quando interrogados sobre a relação entre seu trabalho 

e o adoecimento eles negam a influência das condições 

laborais na ocasião do adoecimento. Essa negação pode estar 

associada a uma tentativa de proteger a atividade de catação, 

da qual depende sua sobrevivência. 

         As falas de alguns coletores da ASCARA demonstram a 

importância dada a atividade de coleta que realizam e, de certa 

maneira, escodem os prováveis nexos existentes entre a 

catação e o seu adoecimento. Para as perguntas: O que é 

trabalho? E, você acha que seu trabalho interfere em seu 

adoecimento? Foram obtidas as seguintes respostas: 

Essa, esse perfil, já tenho esse ritmo e eu morro com ele. E 

diz assim muitas horas, que eu deveria ser o homem de dentro 

de casa mas é porque eu gosto de trabalhar mesmo. O 

negócio é trabaiá, porque trabaiando você... quando você quer 

pega a sua mixaria e vai fazer alguma coisa e aí se não tiver 

uma ajudando a outra, não tem condições.De jeito nenhum. 

Eu acho que não, eu acho que o que interfere mais na minha 

saúde é preocupação. Eu me preocupo muito. Muita 

ansiedade pa fazer as coisas. Quero fazer tudo de uma vez, 

aí me preocupa aquilo. Ali adoece você sabe que ansiedade 

demais adoece o camarada. A gente tem que viver assim 

mesmo. Não, não há, eu acho que o trabalho ainda ajuda mais 

na saúde. Anão ser que a pessoa teja doente e não tenha 

condição de trabalhar a pessoa mermo que tá passando por 

uma doença. Assim que pa prejudicar no trabalho a gente 

pega e a gente trabalha assim tem que ter saúde se depender 

do poblema da doença a pessoa não vai trabalhar. Não, eu 

não, porque o camarada no dia a dia o corpo tem que levar, 

porque se o camarada deixar levar pelo corpo já sabe fica 

preguiçoso e não consegue nada não, na vida não. 
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          Dignificam o trabalho com tamanha ênfase que o 

relacionam com a melhoria da saúde. Essa defesa construída 

pelo catador pode ser confirmada se for possível vislumbrar a 

condição de saúde determinada pela condição social ao qual o 

indivíduo alcançou e, portanto, é capaz de usufruir de uma 

alimentação saudável, obter um plano de saúde, especializar-

se dentre outros pontos positivos. Mas, infelizmente, a realidade 

vivida por esses indivíduos é bem distinta, pois se acham 

excluídos do mercado de trabalho porque não são capacitados 

para fazer parte dele e, portanto, tiveram como última opção a 

informalidade, um modo de inclusão excludente. 

           É verdade que estar associado a ASCARA permite que 

as condições de trabalho dos catadores sejam otimizadas, 

melhoradas, pois de certa forma, não se trata apenas de um 

grupo que cata lixo. Esse tipo de organização coletiva permite 

visibilidade jurídica e, assim, maior poder de reivindicação, 

negociação e busca de direitos. 

 Porém, a condição de associado não os tira da condição 

marginal, porque como ressaltado anteriormente, não promove 

uma ascensão social, uma mudança de vida. Eles catam com a 

mesma finalidade de buscar a condição de sobrevivência.  

          E a caracterização coletiva de um grupo de trabalho define 

as possibilidades de adoecimento dos envolvidos. “Finalmente, 

haveria que reforçar que os processos de desgaste 

caracterizam as coletividades humanas e não primariamente os 

indivíduos” (LAURELL, NORIEGA, 1989, p. 117). 

         Laurell e Noriega (1989) definem os fatores externos 

ambientais que podem causar o adoecimento no trabalhador 

como cargas. A exposição contínua a essas cargas, acarreta o 
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desgaste do trabalhador que pode inclusive gerar incapacidade 

para o catador. 

        O processo de desgaste e adoecimento que sofrem esses 

trabalhadores reforçam a tese de que a forma de inclusão que 

a catação proporciona não modifica sua situação de estar à 

margem da sociedade. 

          Os catadores seguem arriscando suas vidas quando são 

submetidos a condições indignas de trabalho informal, pouco 

protegidos e, sua condição de trabalho nem ao menos lhes 

garantem uma segurança futura. Gera apenas o mínimo para 

viver no agora, suprir necessidades imediatas como o comer, 

sem perspectiva. No mais, dependem da sorte ou do dia, se 

esse for bom, pode ser que algo melhor possa adquirir. 

É visto que, as associações de catadores de materiais 

recicláveis são meios para que os indivíduos ganhem força e 

voz em meio ao cenário de exclusão, frente a determinação 

social de marginalidade ao qual essa classe trabalhadora se 

encontra. Por isso, manter a coesão e definir estratégias, 

aliadas a vínculos que lhes permitam reconhecer as expressões 

do capital sobre a sua qualidade de vida e de saúde é um 

caminho para que essa classe de trabalhadores superem a 

reprodução capitalista que intensifica a exclusão encoberta pela 

suposta inclusão proporcionada pela informalidade. 

O município de Arapiraca conta com o apoio do CEREST 

que atende à demanda local e de municípios circunvizinhos. Na 

fala dos catadores de materiais recicláveis, não foi percebido 

vínculo com esse órgão público, o que eles referem é que 

contam com apoio mínimo da gestão local. No mais, é visto que, 

se houvesse um contato estabelecido entre o CEREST, 

secretarias locais e ASCARA, muitas faltas e dificuldades 
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seriam supridas, pois, com o apoio do CEREST, como parte 

integrante do SUS em prol da saúde do trabalhador, 

potencializando, inclusive, a atuação da Atenção Básica ante a 

relação trabalho-saúde. 

 

CONCLUSÕES  

 

   Finalmente, o processo de adoecimento vivenciado 

pelos catadores de materiais recicláveis, não identificado pelos 

mesmos, na maioria das vezes, como uma forma de proteger o 

seu meio de vida, o trabalho através da catação de lixo. É uma 

das expressões do sistema capitalista vigente que, através de 

relações estreitas de trabalho, pretende manter o capital detido 

nas mãos de poucos, sacrificando a condição de melhoria de 

vida de muitos. 

Neste contexto, o catador tenta superar a sua condição 

societária marginal, através do trabalho informal, que finda por 

mascarar sua real situação de exclusão. Justificada pela 

modernização de grandes fábricas que, projetaram milhares de 

trabalhadores nas ruas. Estes sem maiores perspectivas, 

passaram a obter o mínimo para garantir sua condição de 

sobrevivência através de serviços não estabelecidos através de 

contrato, ou seja, do trabalho informal.  

Diante de um cenário de lutas, eles conquistaram a 

condição de categoria profissional, ao organizarem-se em 

associações. Mesmo assim, os catadores de material reciclável 

vivenciam uma realidade excludente, porque não usufruem dos 

direitos trabalhistas como trabalhadores reconhecidos 

formalmente. Um fato identificado na fala dos próprios 
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catadores da ASCARA, e na fala de outros catadores em 

estudos abordados neste trabalho.  

A condição de melhoria viabilizada pela participação de 

uma associação, é a possibilidade de ser reconhecido 

juridicamente, que de algum modo, eles possam reivindicar 

seus direitos. Para tanto, eles devem aliar-se a serviços como 

o CEREST que enfim reconhecem sua condição de trabalhador 

e a privação dos instrumentos de trabalho que eles vivenciam.  

A condição de trabalho organizado surgida com a ideia 

de coletividade estabelecida nas associações entre os 

catadores de materiais recicláveis permite que esses 

trabalhadores se fortaleçam como categoria profissional e 

então, busquem juntos a superação das faltas que atualmente 

vivenciam.  
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RESUMO: A família coronavírus é conhecida desde a década 
de 1930 por infecções em aves domésticas, mamíferos e por 
manifestarem sintomas respiratórios e gastrointestinais nestes 
animais. Entretanto, a nova doença causada pelo SARS-Cov-2, 
denominada COVID-19 (Coronavirus disease), emergiu na 
China ao final de 2019, com capacidade de infectar humanos, 
e rapidamente tomou proporções mundiais. Em 30 de janeiro 
de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que 
a epidemia pelo novo vírus deveria ser tratada como 
emergência de saúde pública internacionalmente. Portanto, 
este trabalho procurou identificar o perfil clínico-epidemiológico 
de indivíduos que desenvolveram infecção por coronavírus. 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nos 
meses de abril e maio de 2020 por meio de uma busca 
sistematizada na ScienceDirect, SciELo, PubMed Central e 
LILACS. Foram selecionados 30 estudos, com predominância 
de pesquisas transversais realizadas na China. O perfil clínico-
epidemiológico dos casos foi caracterizado por uma 
predominância de adultos jovens e idosos do sexo masculino, 
portadores de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Os 
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sinais e sintomas mais comuns foram febre, tosse, fadiga e 
dispneia. Uma das complicações de elevada mortalidade foi a 
necessidade de internação em UTI, sendo a Síndrome do 
Desconforto Respiratório no Adulto a principal complicação 
envolvida nos casos de COVID-19. Conhecer o perfil clínico 
epidemiológico da COVID-19 é fundamental para o 
desenvolvimento de estratégias de enfrentamento desse 
problema mundial de saúde pública, em razão disso, novos 
estudos são necessários para o contínuo monitoramento dos 
casos confirmados e melhor entendimento acerca do tema. 
Palavras-chave:Infecções por Coronavírus; Fatores de risco; 

Mortalidade hospitalar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A família coronavírus é conhecida desde a década de 

1930 por infecções em aves domésticas, mamíferos e por 

manifestarem sintomas respiratórios e gastrointestinais nestes 

animais. Entretanto, a nova doença causada pelo SARS-Cov-2, 

denominada COVID-19 (Coronavirus disease), emergiu na 

China ao final de 2019 por uma nova cepa que não havia sido 

identificada anteriormente em seres humanos, com capacidade 

de infectar, e rapidamente tomou proporções mundiais (BASAL, 

et al. 2020).  

Neste contexto, em 30 de janeiro de 2020 a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) declarou que a epidemia pelo novo 

vírus deveria ser tratada como emergência de saúde pública 

internacionalmente, o que foi aplicada pelo Brasil por meio da 

portaria 188/2020 do Ministério da Saúde (MS). Em 11 de março 

de 2020, após ser notificada em 114 países, a OMS 

caracterizou a COVID-19 como uma pandemia, impondo ora 

quarentena, isolamento social e distanciamento social. No 
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mundo todo milhares de vítimas fatais em um cenário 

devastador, para familiares e sociedade. (BRASIL, 2020; OMS, 

2020). 

Desde então, há uma busca incessante para 

compreensão do novo coronavírus, entender como o mesmo 

afeta a população, quem são os grupos de risco e suas 

consequências a longo prazo. São ainda muitas perguntas sem 

respostas e um cenário preocupante com mais de dois milhões 

de casos confirmados e quase 160 mil óbitos em todo o mundo 

(OMS, 2020). 

A vigilância epidemiológica no Brasil é desenvolvida no 

país por rede de vigilância sentinela de síndrome gripal (SG) e 

foi implantada em 2000 e de síndrome respiratória aguda grave 

(SRAG) em 2009, juntamente com os apoios laboratoriais de 

saúde pública. Tem com a maior captação de casos SG e 

SRAG hospitalizados e ou óbitos, para controle de infecção no 

país para medidas de prevenção e controle. Com isso, o 

diagnóstico laboratorial se destacou como uma ferramenta 

importante para confirmar e conter os casos de SARS-CoV-2 e 

realizar estratégias de contingência com fluxos e prazos de 

comparações de números de casos confirmados em todo o país 

(BRASIL,2020). 

De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, há 

aproximadamente 439 mil casos confirmados, mais de 26 mil 

óbitos, com as maiores taxas de incidência e prevalência 

encontradas no Sudeste e Norte do país (BRASIL, 2020). A 

letalidade estimada é de 6,3%, maior que o notificado em 

Wuhan/China, epicentro da pandemia, que registrou letalidade 

de 5,8%. A mortalidade tem sido associada à idade avançada e 
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a presença de comorbidades como as doenças crônicas não 

transmissíveis (BRASIL, 2020; ZHOU, et. al., 2020). 

Apesar dos entendimentos atuais, as variações da 

doença entre os contaminados tornam o diagnóstico, 

tratamento e controle de transmissão mais difícil para as 

autoridades sanitárias e desencadeia um impacto 

socioeconômico importante a nível mundial, pois tem o 

isolamento social como medida protetiva e de controle mais 

indicado atualmente. Nenhum tratamento antiviral tem se 

demonstrado eficaz no combate à COVID-19, assim como não 

há ainda vacina ou soro capaz de atuar contra o vírus. Deste 

modo, o tratamento baseia-se em terapia de suporte contra os 

sinais e sintomas e na identificação e proteção dos grupos de 

risco (BRASIL, 2020). 

Diante desse cenário de pandemia pelo novo 

coronavírus, surgiu o seguinte questionamento: qual perfil 

clínico-epidemiológico daqueles que se tornaram casos 

confirmados de COVID-19? Assim sendo, o objetivo proposto 

deste estudo foi identificar o perfil clínico-epidemiológico dos 

indivíduos que desenvolveram infecção por coronavírus.  

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 no âmbito Brasil, contribuindo 

com nível acadêmico e profissional, podendo refletir na 

assistência indiretamente. 

O conhecimento e a compreensão dessas informações 

são fundamentais na construção de um plano de cuidados 

essenciais na assistência aos casos confirmados, poderão 

ainda nortear na tomada de decisões e na estratégia de 



PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES CONFIRMADOS 
DE COVID-19: uma revisão integrativa 

635 
 

prevenção e contenção da doença, e assim, oferecer subsídio 

para o enfrentamento dessa problemática. Trata-se de uma 

situação inédito nunca visto no século 21, onde a educação em 

saúde e a biossegurança assumem um papel fundamental 

nesse processo ao combate e contenção da propagação do 

novo coronavírus SARS-CoV-2 com assistência e o 

desenvolvimento de novos insumos. Tendo em vista que a 

saúde coletiva é o fator preponderante na sociedade como um 

todo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

realizada nos meses de abril e maio de 2020, visando identificar 

o perfil clínico-epidemiológico dos indivíduos que 

desenvolveram infecção por coronavírus, por meio de uma 

busca sistematizada nas bases de dados ScienceDirect, 

Scientific Electronic Library Online (SciELo), PubMed Central, 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Este método sistemático proporciona a seleção e o 

conhecimento das melhores evidências científicas que poderão 

subsidiar e viabilizar a eficácia e efetividade das ações 

desenvolvidas pelos serviços de saúde no cuidado ao indivíduo 

(BROOME, et al., 2000).  

Foram selecionados artigos originais ou estudos de caso 

disponíveis gratuitamente na íntegra nas bases de dados 

selecionadas, publicados a partir de dezembro de 2019, nos 

idiomas português, inglês, espanhol ou francês, que abordavam 

infecção por coronavírus em adultos e idosos. Excluiu-se os 

artigos que não abordavam a temática relevante para o alcance 
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da pesquisa; estudos realizados em crianças, artigos 

duplicados, além de publicações do tipo: dissertações, teses, 

editoriais, notas ao editor, reflexão e revisão de literatura.  

As etapas do processo metodológicas para seleção dos 

artigos em modo de coleta de artigos nas bases de dados, 

seleção dos critérios de inclusão e exclusão, estratégias de 

buscas e leituras dos artigos na íntegra e seleção dos artigos 

de acordo com a pergunta norteadora. 

A seleção foi realizada utilizando os seguintes 

descritores indexados no Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e seus respectivos equivalentes Medical Subject 

Headings (MeSH): Infecções por Coronavírus/Coronavírus 

Infections; Fatores de risco/Risk Factors; Mortalidade 

hospitalar/Hospital Mortality. Os descritores foram cruzados 

entre si com utilização do operador booleano AND até se 

esgotarem as possibilidades.  

A fim de contemplar os critérios de elegibilidade, foi 

aplicado o Teste de Relevância proposto por Olsen (1995), 

conforme apresentado na Figura 01. Inicialmente, os artigos 

foram selecionados pela leitura do título, após esse filtro foi feita 

a leitura do resumo dos estudos escolhidos, e posteriormente a 

leitura do texto completo. Assim sendo, foram selecionados 30 

manuscritos, que compuseram os resultados deste estudo 

(OLSEN, 1995). 
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Figura 01 - Fluxograma do Teste de relevância (Adaptado de 

Olsen, 1995). 

 
Fonte: Dados da própria pesquisa, 2020. 

 

Para a construção e redação do artigo, adotou-se a 

recomendação PRISMA que consiste num checklist de itens e 

num fluxograma de quatro etapas que têm como objetivo 

auxiliar autores na redação de revisões sistemáticas e meta-

análise (OLSEN, 1995). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionados 30 estudos para esta revisão, com 

predominância de pesquisas transversais realizadas na China, 

epicentro da pandemia, no primeiro trimestre de 2020. Para 

melhor entendimento do conteúdo, os achados foram 

segregados em categorias, a saber: Fatores de risco, sinais, 

sintomas e diagnóstico, complicações e mortalidade. 

Em dezenove estudos houve a predominância do sexo 

masculino, sugerindo maior suscetibilidade deste grupo à 

COVID-19. A idade média de incidência oscilou de uma mínima 

de 38,7 anos e máxima de 81 anos (WANG, et al., 2015). 

A presença de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) foi identificada como um dos mais importantes riscos 

para a doença, especialmente aos que portavam Diabetes 

Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), doenças 

cardiovasculares (ZHOU, et al., 2020). A doença renal crônica 

(DRC) e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) foram 

morbidades citadas com menor freqüência (LI, et al., 2020; 

ZHANG, et al., 2020; YANG, et al., 2020), e o hábito de fumar 

foi mencionado em apenas dois estudos (LI, et al., 2020; YANG, 

et al., 2020). 

O estudo de Mingyue et al. comparou a progressão da 

infecção por COVID-19 em indivíduos com DCNT e concluiu 

que os acometidos pelas doenças cardiovasculares 

apresentaram mais lesões pulmonares, uma resposta 

inflamatória mais agressiva e tinham maior risco para 

tromboembolismo e consequentemente pior prognóstico.  

Dentre as neoplasias, o câncer de pulmão foi o mais 

prevalente nos estudos encontrados e a terapia 
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imunossupressora foi considerada um importante fator de risco 

para complicações nos primeiros 14 dias desde a sua 

administração (LI, et al., 2020; ZHANG, et al., 2020; WANG, et 

al., 2020). 

Apenas quatro estudos especificaram que o contato com 

casos suspeitos e/ou confirmados foi também um importante 

fator de risco para a transmissão (BRASIL, 2020) (PRISMA, 

2015; 2020; YANG X, et al., 2020). 

A febre foi o sintoma predominante em vinte e três 

estudos. Tosse, fadiga e dispneia também foram prevalentes, e 

a cefaleia, mialgia, anorexia e sintomas gastrointestinais foram 

menos citados (BRASIL, 2020; BROOME ME, 2000; PRISMA, 

2015; HUANG, et al., 2020; ZHANG, et al., 2020. A dispneia foi 

considerada um marcador importante de gravidade instalando-

se até o oitavo dia da doença e a média de dias entre o início 

dos sintomas e a internação foi de 9 a 10 dias (GOH, et al., 

2020; ZHANG, et al., 2020). 

De modo geral, o diagnóstico acontecia conforme a 

associação entre as manifestações clínicas, achados 

laboratoriais e em exames de imagem.  

Os achados laboratoriais encontrados foram elevação de 

proteína C reativa (PCR) e pro calcitonina, aumento na 

concentração de dímero-D, das enzimas hepáticas, 

desidrogenase lática (DLH) e lactato (BROOME ME, 2000; 

PRISMA, 2015; GUAN, et al., 2020; LIU, et al., 2020; WANG L, 

et al., 2020; GOH, et al., 2020). Foram vistos também nove 

estudos relacionados ao índices baixos níveis de albumina 

sérica, linfócitos e leucócitos totais (BROOME, 2000; WANG, et 

al., 2020; GUAN, et al 2020; LIU, et al., 2020; YANG, et al., 

2020; GOH, et al., 2020; CHEN, et al., 2020). 



PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES CONFIRMADOS 
DE COVID-19: uma revisão integrativa 

640 
 

A tomografia foi o exame de imagem mais utilizado para 

auxiliar o diagnóstico, com base nos achados de vidro fosco e 

consolidação uni ou bilateral sem distinção da localização das 

lesões (BROOME, 2000; LI, et al., 2020; LIU, 2020; ZHANG, et 

al., 2020; GOH, et al., 2020). Vale ressaltar que nem sempre os 

achados laboratoriais e de imagem se complementaram e às 

vezes se contrapuseram, de modo que houve casos em que a 

imagem do pulmão era extremamente sugestiva, enquanto os 

testes laboratoriais permeavam a normalidade (PRISMA, 2015; 

ZHANG, et al., 2020). 

A Síndrome do Desconforto Respiratório no Adulto foi a 

principal complicação envolvida nos casos de COVID-19 

(PRISMA, 2015; LI, et al., 2020; GOH, et al., 2020). Neste 

contexto, ressalta-se o estudo de Li et al, no qual houve 

mortalidade de 100% dos indivíduos por falência respiratória 

numa média de nove dias desde o início dos sintomas. Apesar 

da pequena amostra o dado sinaliza a gravidade do evento.  

Também foram citadas as complicações de infarto agudo 

do miocárdio, sepse/choque séptico (PRISMA, 2015; GREIN J, 

et al., 2020; ZHANG, et al., 2020; Neste contexto, um estudo 

comparativo percebeu a elevação significativa da troponina I em 

pacientes graves que faleceram por COVID-19 (GOH, et al., 

2020). 

Dois estudos trataram da própria COVID-19 como um 

fator de risco para novas infecções por diferentes germes 

(BROOME, 2000; LI R, et al., 2020). Corroborando com o 

estudo que verificou que dos 125 pacientes analisados, 40 

estavam infectados por COVID-19 e ao mesmo tempo por 

micoplasma (BROOME, 2000). 
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As terapias medicamentosas mais citadas foram a base 

de corticoides, antibioticoterapia empírica e antivirais (PRISMA, 

2015; WANG L, et al., 2020). Um estudo propôs que a 

antibioticoterapia empírica com moxifloxacino, cefoperazona ou 

azitromicina estariam associados à menor mortalidade (GOH, 

et al., 2020). Já outro estudo mostrou que 68% dos pacientes 

que fizeram uso de remdesivir obtiveram melhora clínica 

(WANG R., et al., 2020). Enquanto a associação de lopinavir 

com ritonavir não apresentou diferença significativa sobre a 

progressão da doença (WANG LI,  et al., 2020). 

A ventilação não invasiva foi citada em dois estudos 

como possibilidade de terapêutica a fim de evitar a intubação 

traqueal (CAO, et al., 2020), e a posição de prona, que vem 

sendo tratada como uma boa alternativa de terapêutica não 

medicamentosa, foi citada em apenas um estudo (LIU Y, et al., 

2020). 

Uma das complicações de elevada mortalidade foi a 

necessidade de internação em UTI, sendo que a proporção de 

óbito neste contexto variou de 2,5% a 61,5% de modo que os 

pacientes admitidos já com taquicardia, taquipnéia (mais de 23 

incursões por minuto) e saturação de oxigênio abaixo de 93% 

apresentaram pior prognóstico (BROOME, 2000; WANG D, et 

al., 2020; LI, et al., 2020; LIU Y, et al., 2020; GOH, et al., 2020). 

Neste contexto, o estudo avaliou que de sua população 

total, dos 710 pacientes com pneumonia por COVID-19 

internados em UTI, 67% evoluiu com SDRA, 71% destes foram 

entubados necessitando de ventilação mecânica, dos quais 

61% evoluiu para óbito ao final de 28 dias (LI X, et al., 2020). 

Ressaltou também que a duração mediana desde a internação 

na UTI até o óbito foi de 7 dias. No entanto, outro estudo 
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ressaltou que em sua amostra de 149 indivíduos não houve 

internações em UTI nem óbitos associados à COVID-19 (CAO, 

et al., 2020). 

Estudos comparativos demonstraram que o tempo médio 

desde o início dos sintomas até o óbito por COVID-19 varia de 

11 a 16 dias e que o tempo médio entre os primeiros sintomas 

e os a alta hospitalar é de 26 dias (ZHANG, et al., 2020). 

A pandemia da COVID-19 tornou-se um dos maiores 

problemas de saúde pública deste século, tendo alcançado 

4.993.470 números de casos confirmados no mundo com uma 

mortalidade associada de 327.738 mortes (CHEN, et al., 2020). 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos a fim de identificar o 

padrão de comportamento da doença, para que se possam 

estabelecer medidas de controle até que a cura seja 

encontrada. Neste contexto, diversos manuscritos 

apresentaram uma tendência de infecção em adultos jovens do 

sexo masculino em elevadas proporções variando de 50 a 75%, 

corroborando com esta revisão (PRISMA, 2015; GREIN, et al., 

2020). 

Alguns estudos chamaram atenção para o risco 

estabelecido pelo contato com casos confirmados de COVID-

19, de modo que o isolamento respiratório vem sendo aplicado 

atualmente como medida de prevenção e contenção da 

infecção, sendo recomendada pelas principais entidades 

sanitárias regulatórias, inclusive pelo Ministério da Saúde 

Brasileiro (BRASIL, 2020; CHEN, et al., 2020; WHO, 2020). 

As doenças crônicas foram apresentadas nesta revisão 

como condições que favoreciam a infecção pelo vírus 

corroborando com a literatura, segundo a qual hipertensão e 

diabetes são as morbidades mais prevalentes, o que gera uma 
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preocupação, pois passamos por uma transição demográfica 

importante de modo que as DCNT vêm aumentando 

paulatinamente sua incidência e prevalência nas últimas 

décadas, sendo a causa direta de mais de 16 milhões de morte 

anualmente, além de ser um importante fator de risco para 

outras morbidades, dentre elas a COVID-19 (DENG e PENG, 

2020; WHO, 2020). 

Apesar do tabagismo não ter sido citado com uma 

frequência relevante nos resultados desta revisão, sabe-se que 

o fumo suprime mecanismos imunológicos e acelera a 

replicação viral, além de potencializar a expressividade da 

enzima conversora de angiotensina 2, a qual já é sabidamente 

um receptor do patógeno da COVID-19 (SOUZA, et al., 2020). 

Além disso, é um fator de risco para neoplasias de pulmão, que 

também estão associados à incidência de complicações e pior 

prognósticos, como mencionado nos achados desta revisão 

(BRASIL, 2011). 

 Conforme os resultados encontrados, a dispneia tende a 

surgir até o oitavo dia da infecção, e a tendência da internação 

é até o décimo dia, corroborando com achados de outro estudo, 

segundo o qual o período de incubação da doença varia de 1 

(um) até 19 (dezenove) dias (WHO, 2014). O ministério da 

Saúde definiu período de incubação de 0 (zero) a 14 (quatorze) 

dias (BRASIL, 2020). Importante ressaltar que a transmissão 

ocorre antes da manifestação dos sintomas e os infectados 

podem passar todo o período da doença assintomáticos 

(ISTILLI, et al., 2020). 

 Assim como neste estudo, a febre, fadiga e dispneia 

foram os sinais e sintomas prevalentes em outros estudos 

(PRISMA, 2015; YANG X, et al., 2020). Da mesma forma, 
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linfopenia, leucopenia, elevação de PCR, e enzimas hepáticas, 

dímero D e LDH; imagem em vidro fosco e áreas de 

consolidação foram achados laboratoriais e de imagem de 

outros estudos, semelhante aos achados desta revisão 

(BROOME, 2000; WANG, et al., 2020; BRAKE, et al., 2020). 

Vale ressaltar que alterações na tomografia acompanham a 

evolução da doença e que um exame normal não deve excluir 

a hipótese diagnóstica de COVID-19 (LAUER, et al., 2020). 

 Por ser uma doença do sistema respiratório, espera-se 

que casos graves evoluam com SDRA e necessitem de VM 

piorando seu prognóstico. Esta síndrome é caracterizada por 

hipoxemia com pressão parcial de oxigênio/ fração inspirada de 

oxigênio <300, pressão expiratória final > 5 cmH2O, associados 

a imagem com opacidade bilateral e edema pulmonar não 

cardiogênico (QIAN, et al., 2020). O cenário mundial desta 

complicação tem se alterado ao logo dos anos, apresentando 

diminuição da mortalidade intra-hospitalar, entretanto há uma 

redução importante na qualidade de vida dos sobreviventes 

(XU, et al., 2020). 

 Estudos atuais têm associado casos graves da COVID-

19 com lesão cardíaca aguda, pois a presença da SDRA leva a 

hipoxemia severa aumentando a demanda miocárdica por 

oxigênio, desencadeando um estresse oxidativo que resulta 

injúria miocárdica (CHUNG, et al., 2020). 

 Com relação ao tratamento, ainda não houve nenhuma 

terapêutica eficaz contra o vírus, mas diversos estudos têm sido 

desenvolvidos a fim de encontrar meios de controlar a evolução 

e também em busca de uma cura definitiva. Ainda não temos 

uma vacina regulamentada e diversas discussões surgiram 

acerca da eficácia da hidroxycloroquina, entretanto, estudos 
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atuais demonstram que a droga não tem efeito sobre o vírus e 

ainda aumenta os riscos de efeitos adversos fatais como as 

arritmias ventriculares (PAN, et al., 2020). 

 Um ensaio clínico randomizado duplo cego encontrou 

resultados favoráveis ao uso de remdesivir semelhante ao 

estudo descritivo encontrado nesta revisão. Aparentemente, o 

uso do medicamento está associado a redução do tempo de 

ventilação mecânica e o tempo de internação em UTI 

(OLIVEIRA, et al., 2019). Importante lembrar que não há registro 

do medicamento para uso no Brasil.  

 Por fim, a ventilação não-invasiva, que foi citada em 

alguns estudos como forma de retardar a intubação, é 

contraindicada pela Associação Brasileira de Fisioterapia 

cardiorrespiratória, pois segundo estudos anteriores, foi 

verificada uma alta taxa de falha no método e maior risco de 

disseminação ambiental do vírus por formação de aerossol 

(TAN e ABOULHOSN, 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Os resultados deste estudo revelam que o perfil clínico-

epidemiológico de casos confirmados de COVID-19 é 

caracterizado por uma predominância de adultos jovens e 

idosos do sexo masculino, portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como Diabetes Mellitus (DM), 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e doenças 

cardiovasculares. Os sinais e sintomas mais comuns foram 

febre, seguido de tosse, fadiga e dispneia. Uma das 

complicações de elevada mortalidade foi a necessidade de 

internação em UTI, sendo a Síndrome do Desconforto 
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Respiratório no Adulto a principal complicação envolvida nos 

casos de COVID-19. 

Conhecer o perfil clínico-epidemiológico da COVID-19 é 

fundamental para o desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento desse problema mundial de saúde pública, em 

razão disso, novos estudos são necessários para o contínuo 

monitoramento dos casos confirmados e melhor entendimento 

da doença, a fim de subsidiar na sua prevenção, controle e 

tratamento. 

A pandemia de COVID-19 colocou em evidências no 

Brasil e no mundo, onde os profissionais de saúde estão 

diretamente interligados nesse processo de investigação tanto 

na pesquisa como também no processo assistencial desses 

pacientes infectados pelo novo vírus. Os estudos, 

levantamentos e reuniões de sintomatologias, exames 

laboratoriais e de imagem levam a reflexão da epidemiologia do 

perfil do paciente que possa contrair e desenvolver sérios 

efeitos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) tem como 

maior intenção lançar novos olhares que permitem aprofundar 

e compreender o alto nível assistencial em saúde para esse 

paciente. 

Dentro desta revisão integrativa de literatura foi possível 

sintetizar os principais pontos de cada obra, e identificar a 

carência do tema que foi abordado. Esclarecendo e mostrando 

o quanto de estudos clínicos e resultados limitantes de 

evidências de baixa produção científica em caráter mundial. De 

modo geral os levantamentos de dados bibliográficos foram 

atingidos, apesar de o tema ser escasso no Brasil devido a 

doença ser inovadora para todos os pesquisadores, levando a 

ter uma lacuna no que tange publicações de artigos por parte 
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dos profissionais de saúde. Necessita-se ser discutidos, 

publicados e levados a praticar esse tema que é tão relevante 

aos cuidados desses pacientes com diagnóstico de COVID-19. 
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RESUMO: A malária é uma doença infecciosa parasitária, 
reconhecida como um problema de saúde pública em todo o 
mundo. A Paraíba não é considerada área endêmica para a 
doença, no entanto, segundo a última carta anofélica estadual, 
foram identificados quatro espécies do vetor Anopheles em 
alguns municípios do estado. Dado a relevância da 
operacionalização da vigilância epidemiológica a partir da 
compreensão de fatores determinantes frente ao 
comportamento de uma doença ou agravo que  o objetivo do 
presente estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico e 
sóciodemográfico dos casos de malária na Paraíba entre os 
anos de 2015 a 2019. Trata-se de estudo epidemiológico, 
descritivo. Foram utilizados dados secundários on-line, 
disponíveis no Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação (SINAN), utilizando indicadores epidemiológicos e 
de morbidade. Na Paraíba, entre os anos de 2015 a 2019 foram 
notificados 40 casos de malária. Dentre estes, predominaram 
indivíduos do sexo masculino (70%) com perfil etário entre 20 a 
59 anos (85%). A raça parda (65%) e a escolaridade foi 
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desconhecida (45%). Por fim, ratificamos que políticas públicas 
devem ser planejadas no sentido de intensificar medidas 
educativas com foco na prevenção ao surgimento de possíveis 
novos casos e profissionais de saúde devem estar preparados 
para realizar diagnóstico rápido em todos os indivíduos 
sintomáticos para evitar reintrodução da doença, eventos 
adversos graves ou mortes por malária. 
Palavras-chave: Malária. Epidemiologia. Transmissão de 

doença infecciosa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A malária, que foi designada por italianos de “mal aire”, 

provavelmente, é uma doença de marcos históricos em uma 

extensa parte da população humana. Apesar da malária ter sido 

descoberta, ou uma doença semelhante a esta, há mais de 

4000 anos a.C., ainda é um dos problemas mais graves de 

saúde pública no mundo (PAIVA, 2015) . 

 Caracterizada como uma doença infecciosa parasitária, 

febril, aguda, a malária tem como agentes etiológicos 

protozoários do gênero Plasmodium transmitidos apenas por 

vetores. A infecção acontece através da picada da fêmea 

infectada do mosquito gênero Anopheles. As espécies 

associadas à malária humana são: P. falciparum, P. vivax, P. 

malariae e P. ovale; sendo a transmissão deste último restrita a 

determinadas regiões da África. O contágio inicia-se quando os 

esporozoítos, formas infectantes dos parasitos, são inoculados 

na pele por meio da picada do vetor, os quais irão invadir os 

hepatócitos, células parenquimatosas do fígado. Portanto, o 

paciente com malária não é capaz de transmitir a doença 
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diretamente à outra pessoa (ASHLEY, PHYO e WOODROW, 

2018; COWMAN et al., 2016; LALLOO et al., 2016). 

Trata-se de um problema de saúde pública em todo o 

mundo, sendo causa de consideráveis perdas sociais e 

econômicas das populações, principalmente daquelas que 

vivem em condições precárias de habitação e saneamento 

(BRASIL, 2015a; BRASIL, 2015b). 

A cada ano ocorrem 300 a 500 milhões de casos, com 

cerca de 1 a 3 milhões de óbitos, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS). É a principal parasitose tropical e 

uma das mais frequentes causas de morte em crianças nesses 

países (mata um milhão de crianças com menos de 5 anos a 

cada ano). Segundo a OMS, a malária mata uma criança 

africana a cada 30 segundos, e muitas crianças que sobrevivem 

a casos severos sofrem danos cerebrais graves e tem 

dificuldades de aprendizagem (LORENZ et al., 2017). 

 No Brasil, o maior número de casos registrados de 

malária está na região amazônica, cujas condições ambientais 

e socioculturais favorecem a expansão de sua transmissão. 

Aproximadamente 97% dos casos se concentraram nos seis 

estados daquela região: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia e Roraima. Porém, alguns casos registrados nos 

demais estados do país têm preocupado as autoridades 

sanitárias exigindo destes, rápida intervenção no controle dos 

casos (GOMES et al., 2018; LAPOUBLE et al., 2015). 

No estado da Paraíba de 1994 a 2018 foram notificados 

no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) 

175 casos suspeitos de malária. Destes, 70 residentes na 

Paraíba que contraíram a doença em áreas endêmicas, 

portanto classificados como casos importados. Os demais eram 
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de outros estados e chegaram doentes. Nenhum óbito por 

malária foi registrado, nesse período. Embora,  a Paraíba não 

seja considerada área endêmica para a doença, destaca-se que 

na última carta anofélica estadual, foram identificadas quatro 

espécies do vetor do gênero Anophelis: An. aquasalis; An. 

albitarsis; An. bellator e An. Argyritarsis, em alguns municípios 

do estado. Em 2019, até a 14ª semana epidemiológica, foram 

notificados e confirmados dois casos de malária, autóctones, ou 

seja, de pessoas que se infectaram no local de residência 

(PARAÍBA, 2019). 

Malária detectada em região extra-amazônica é 

considerada como doença de notificação compulsória imediata, 

portanto, todo caso suspeito ou confirmado deve ser notificado 

às autoridades de saúde em até 24 (vinte e quatro) horas, pelo 

meio mais rápido disponível telefone, e-mail e no SINAN por 

meio da ficha de notificação e investigação por médicos, outros 

profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos 

e privados de saúde nas três esferas: Secretaria Municipal de 

Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério de Saúde 

(BRASIL, 2016a). 

 Como consequência, a letalidade da doença é cerca de 

80 vezes maior na região extra-amazônica, devido a falta de 

capacitação dos profissionais de saúde sobre a epidemiologia 

espacial e temporal da doença, culminando em diagnósticos 

errôneos (LORENZ et al., 2015). Por essa razão, indica-se a 

necessidade de vigilância, de medidas de controle, combate e 

prevenção e de investimento em pesquisas para o 

desenvolvimento de vacina que contemple os múltiplos estágios 

do parasito. 
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É importante ressaltar que não há transmissão direta de 

pessoa a pessoa. Existem outras formas de transmissão mais 

raras como, transfusão sanguínea, compartilhamento de 

agulhas contaminadas pelo protozoário e transmissão 

congênita ou vertical (PARAÍBA, 2019).  

Possui uma variedade ampla de manifestações 

relacionadas basicamente com a espécie infectante e com o 

estado imune de hospedeiro. Por esta razão as crianças com 

menos de 5 anos, mulheres grávidas e viajantes de zonas não 

endêmicas são mais suscetíveis de apresentar as formas 

graves da malária e suas complicações (SOUSA et al., 2015).  

Dentre os principais sintomas da malária estão, febre 

alta, calafrios, tremores, sudorese ou dor de cabeça. Algumas 

pessoas antes de apresentarem esses sintomas, sentem 

náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Embora tenha 

cura, se não for diagnosticada e tratada em tempo oportuno, 

pode evoluir para formas graves da doença (FERREIRA e 

CASTRO, 2016).  

A forma mais grave da malária é causada na maioria dos 

casos pelo Plasmodium falciparum, caracterizada pelos 

seguintes quadros clínicos: malária cerebral, anemia grave, 

choque, insuficiência renal ou hepática, encefalopatia aguda e 

edema pulmonar que levam a óbito 10% dos casos (MERLONE, 

2017).  

O diagnóstico oportuno seguido, imediatamente, de 

tratamento correto são os meios mais adequados para reduzir 

a gravidade e a letalidade por malária. O método mais eficaz 

adotado no Brasil para o diagnóstico da malária é a gota 

espessa, quando executado adequadamente, é considerado 

padrão-ouro pela OMS. A técnica laboratorial permite 
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encontrar no sangue periférico a partir da análise e 

diferenciação morfológica o estágio, o desenvolvimento e a 

quantificação do parasita (BRASIL, 2015b; BRASIL, 2020b). 

Após diagnóstico confirmatório, o tratamento 

antimalárico é fornecido gratuitamente em unidades do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a nível ambulatorial. A conduta 

terapêutica obedecerá alguns critérios como a espécie do 

protozoário infectante, a idade do paciente, história de 

exposição anterior à infecção, pois indivíduos primoinfectados 

tendem a apresentar formas mais graves, condições 

associadas como gravidez e outros problemas de saúde, além 

da gravidade da doença. Mesmo em condição domiciliar se 

realizado de maneira correta garante a cura da doença. 

Somente os casos considerados graves deverão ser 

hospitalizados de imediato (BRASIL, 2015b; BRASIL, 2020b). 

Os medicamentos antimaláricos são disponibilizados 

gratuitamente em todo o território nacional, em unidades do 

SUS. No Estado a medicação é distribuída pela Gerência 

Regional de Saúde-GRS mediante notificação. A decisão de 

como tratar o paciente com malária deve ser precedida de 

informações sobre os seguintes aspectos: espécie de 

plasmódio infectante; idade do paciente, devido à maior 

toxicidade ser em crianças e idosos; história de exposição 

anterior à infecção, pois indivíduos primoinfectados tendem a 

apresentar formas mais graves; condições associadas 

(gravidez, comorbidades, etc); gravidade da doença (PARAÍBA, 

2019).  

O esquema de antimaláricos utilizados nos casos 

associados ao P. vivax ou P. ovale são a Cloroquina e 

Primaquina, já para os casos de P. falciparum recomenda-se 
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uma terapia combinada derivada da Artemisinina (ACT), 

denominadas Artesunato/Mefloquina e Artemeter/Lumefantrina 

ambas com comprovada eficácia e a segurança nesse 

tratamento (BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b).  

Diante de uma doença de preocupação mundial, a OMS 

também tem se empenhado na adoção de medidas para 

controle da doença e erradicação, tendo em vista  diminuir o 

impacto econômico e social em diferentes países (NETO e 

TEIXEIRA, 2017). No Brasil, ressalta-se o Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), o qual tem 

a responsabilidade de fornecer aos órgãos do SUS um sistemas 

de informação necessários ao planejamento, operação e 

controle. Trata-se de um relevante instrumento na divulgação 

de dados epidemiológicos atualizados sobre qualquer 

município Brasileiro. 

O Brasil é responsável por 54% dos casos de malária nas 

Américas, sendo um preocupante quadro epidemiológico. 

Embora a região amazônica seja responsável por mais de 99% 

dos casos de malária no país, observa-se também a ocorrência 

de casos nas regiões não endêmicas. Nessa perspectiva, existe 

diversos estudos sobre a epidemiologia da malária na região 

amazônica, no entanto, poucos na área extra-amazônica, onde 

também há distribuição da doença. Dessa forma, é imperioso 

caracterizar o perfil epidemiológico da malária na região extra-

amazônica brasileira, buscando entender a desenvolvimento e 

disseminação da doença, com a finalidade de prevenção, 

controle e promoção de saúde dos portadores (LORENZ et al., 

2015; BRAZ et al., 2020).   

Dado a relevância da operacionalização da vigilância 

epidemiológica a compreensão de fatores determinantes frente 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MALÁRIA NA PARAÍBA NOS ANOS DE 
2015 A 2019: ANÁLISE DO DATASUS 

658 
 

ao comportamento de uma doença para que intervenções 

pertinentes sejam desencadeadas em momento oportuno, 

considerando ainda o panorama mundial onde milhões de 

casos de malária progridem para o tipo grave da doença, 

podendo comprometer órgãos vitais e até levar à morte, 

justifica-se o estudo da temática. Perante o exposto, torna-se 

pertinente o seguinte questionamento: qual o perfil 

epidemiológico dos casos de malária notificados nos sistemas 

de notificação de agravos na Paraíba entre os anos de 2015 a 

2019?  

Atentando para casos de malária em região não 

endêmica do país, denominada extra-amazônica brasileira, 

bem como visando compreender a evolução e disseminação da 

doença, com a finalidade de obter um maior controle e 

prevenção sobre a mesma, o objetivo do presente estudo foi 

caracterizar o perfil epidemiológico e sóciodemográfico dos 

casos de malária na Paraíba entre os anos de 2015 a 2019. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo ecológico, realizado a partir de dados 

secundários obtidos de modo on-line, disponíveis no SINAN, 

que reúne informações de doenças e agravos de notificação 

compulsória e compõe o ambiente virtual do DATASUS, 

utilizando os dados de indicadores epidemiológicos e de 

morbidade. 

Os dados correspondem a todos os casos de malária 

registrados na Paraíba entre os anos de 2015 a 2019. Estes 

coletados no mês de maio de 2020. As variáveis selecionadas 

foram: ano de ocorrência, município da infecção, sexo, faixa 
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etária (em anos), cor/raça, escolaridade, resultado do 

parasitológico e ano do primeiro sintoma.  

Os dados obtidos foram tabulados utilizando o programa 

Microsoft Excel 2010. Para análises estatísticas, foram 

realizadas frequências absolutas, relativas e as taxas brutas de 

casos confirmados de acordo com cada ano no período entre 

2015 a 2019.  

Por trabalhar exclusivamente com dados secundários e 

de domínio público, disponíveis através do SINAN, é 

dispensada aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

pois não há variáveis que possibilitem a identificação dos 

indivívuos acometidos pela doença. Porém, é importante 

ressaltar que todas as prerrogativas éticas emanadas dos 

dispositivos que regem a pesquisa envolvendo dados públicos 

foram seguidas rigorosamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No estado da Paraíba, localizada na região Nordeste do 

Brasil entre os anos de 2015 a 2019 foram notificados 40 casos 

de malária. Predominaram indivíduos do sexo masculino 28 

(70%), com perfil etário de jovens/adultos de idade 

economicamente ativa entre 20 a 59 anos perfazendo 34 (85%) 

dos casos notificados. A raça parda foi a mais atingida pela 

doença com 26 (65%) casos. E a escolaridade foi ignorada em 

18 notificações (45%). No que tange ao resultado parasitológico 

P. vivax foi o mais prevalente 30 (75%) dos casos notificados 

(Tabela 1). 
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Tabela 1: Caracterização dos casos de Malária (n=40) no 
estado da Paraíba entre 2015 a 2019, Brasil, 2020. 

Variável N = 40 %   

Sexo   
Masculino 28 70,0 
Feminino 12 30,0 

 
Faixa etária (em 
anos) 

  

< 1 ano 1 2,5 
10 – 19 2 5,0 
20 – 39 16 40,0 
40 – 59  18 45,0 
60 – 79 2 5,0 
˃ 80 1 2,5 
   
Cor/raça   
Branca 8 10,0 
Preta 5 12,5 
Parda 26 65 
Ignorada 1 2,5 
   
Escolaridade   
Analfabeto 1 2,5 
Ensino fundamental 8 20,0 
Ensino médio 5 12,5 
Ensino superior 8 20,0 
Ignorado/Não se 
aplica 

18 45,0 

   
Resultado do 
parasitológico 

  

Plasmodium 
Falciparum 

7 17,5 

Plasmodium Vivax 30 75,0 
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Falciparum + Vivax 3 7,5 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan). 

 

Segundo o SINAN/DATASUS, no período de 2015 a 

2019 a proporção dos casos de malária de acordo com ano de 

aparecimento do primeiro sintoma apresentou maior ocorrência 

no ano de 2019 com 24 (60%) notificações (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Número de casos de Malária notificados por ano do 
primeiro sintoma no estado da Paraíba entre 2015 e 2019, 
Brasil, 2020. 

 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan). 

 Dentre os casos de malária por municípios e anos de 

notificação no estado da Paraíba entre os anos de 2015 a 2019 

apresentou maior proporção e destaque a notificação de casos 
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no município do Conde no ano de 2019 com 21 notificações 

(52,5%) (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Caracterização dos casos de Malária por município 

de residência e ano de notificação no estado da Paraíba entre 

2015 a 2019, Brasil, 2020. 

 

Município de 

residência 

201

5 

2016 2017 2018 2019 

Conde - - - - 21 

Água Branca 01 - - - - 

Cajazeiras - - - - 01 

Campina Grande  - 03 01 - - 

João Pessoa 05 - 01 03 01 

Patos 02 - - - - 

Pedras de Fogo - - - - 01 

TOTAL 08 03 02 03 24 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan). 

 

As implicações do estudo apontam perfil importante de 

características associadas a ocorrência  de  malária na Paraíba,  

região extra-amazônica  brasileira, no período de 2015 a 2019 

com casos mais frequentes entre homens, adultos jovens, de 

cor/raça auto declarada parda, de escolaridade ignorada,  em  

decorrência  do Plasmodium  vivax,  com  ocorrência em 

número significativo no ano de 2019 no município do Conde, 
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evidenciando um surto e preocupando as autoridades sanitárias 

no sentido de detectar o foco e conter o avanço dos casos 

naquela determinada região. Ações foram desenvolvidas no 

sentido de oferecer detecção de novos casos e manejo clínico 

para os profissionais de saúde do estado da Paraíba 

(PARAÍBA, 2019; BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). 

Em 2010, o Ministério da Saúde criou o Programa 

Nacional de Controle da Malária, que dentre ações sanitárias 

preventivas e educativas destaca o fato das regiões onde a 

malária não é endêmica apresentarem casos com 

manifestações mais graves da doença, evento este que pode 

estar relacionado ao retardo da investigação clínica, diagnóstica 

e terapêutica, dificultando o delineamento do perfil da doença 

fora da região endêmica (BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). 

Corroborando a literatura, os dados encontrados no 

presente estudo apontam perfil epidemiológico compatível com 

o de outras regiões hipoendêmicas onde apresentam maior 

prevalência de casos registrados em indivíduos do sexo 

masculino. Fato associado na maioria das vezes à atividade 

profissional desenvolvida no campo em regiões completamente 

distantes geograficamente e com características diferentes do 

ponto de vista socioambiental, aumentando a exposição à 

picada dos insetos transmissores (ALENCAR et al., 2018; 

FREITAS et al., 2019; LORENZ et al., 2015; BRAZ et al., 2020; 

BRAZ et al., 2016).  

Pela observação dos aspectos analisados, os dados 

coletados seguem em consonância quanto à faixa etária 

predominante em estudos anteriores. Evidenciando mesma 

prevalência de pessoas em idade economicamente ativa. 

Justificada por motivo semelhante ao da variável sexo onde a 
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prevalência nesse grupo pode está associada ao fato de serem 

um grupo mais exposto a atividades de trabalho externo 

(FREITAS et al., 2019; LORENZ et al., 2017; LORENZ et al., 

2015; BRAZ et al., 2020). 

Divergindo de estudos anteriores, em se tratando de 

cor/raça auto declarada pelos acometidos por malária notificado 

no estado da Paraíba naquele período os mais atingidos pela 

doença foram os de cor parda (65%), seguida da branca (10%) 

resultado inverso ao de autores supracitados (BRAZ et al.,2016; 

BRAZ et al.,2020; FREITAS et al., 2019) 

Quanto a escolaridade, foi ignorada na maioria das 

notificações (45%), representando proporcionalmente o grupo 

mais afetado em estudo realizado de acordo com Braz et al. 

(2016). Dado preocupante pois pode representar uma falha no 

processo de coleta de dados e/ou alimentação do sistema de 

notificação. De modo a conduzir viés na análise em decorrência 

de um possível comprometimento no entendimento e 

compreensão de informações durante o processo de educação 

em saúde como ferramenta essencial no combate e mitigação 

dos casos numa determinada população.  

Dado o exposto, baseado em exames parasitológicos, os 

padrões de infecções por P. vivax apresentou maior incidência 

(75%), compatível com literatura estudada (ALENCAR et al., 

2018; AZEVEDO et al., 2020; FREITAS et al., 2019; BRAZ et 

al., 2020; BRAZ et al., 2016). Embora Lorenz et al. ( 2015) em 

sua pesquisa aponte semelhança nos padrões de infecções por 

P. vivax e P. falciparum entre os casos relatados na região do 

nordeste. 

Embora o estado da Paraíba fosse considerado como 

área livre da transmissão da doença, em presença de casos 
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notificados entre os anos de 2015 e 2019, foi chamada a 

atenção gerando comoção das autoridades e entidades de 

saúde do estado. Havendo destaque quanto ao número de 

casos no município do Conde no ano de 2019 com 21 

notificações (52,5%) (PARAÍBA, 2019). Nesse sentido, os 

casos registrados nas regiões extra-amazônicas, vem se 

tornando preocupante, uma vez que a letalidade da malária na 

região extra-amazônica é maior que na Amazônia, em torno de 

80 vezes mais culminante, especialmente devido ao diagnóstico 

tardio. Visto que somente 19% destes casos têm sido 

diagnosticado e tratado nas primeiras 48 horas após o início dos 

sintomas, em divergência com 60% dos casos de malária na 

região amazônica (LORENZ et al., 2015; BRAZ et al., 2016).  

Dentre as limitações do estudo podemos elencar o 

reduzido número de artigos publicados sobre a temática 

pesquisada, sobre tudo na região extra-amazônica e o 

comprometimento dos resultados encontrados em estudo de 

caráter epidemiológico, podendo ser influenciado por erros ou 

tendências não identificadas nos dados e variações de modo a 

limitar nossa compreensão sobre o verdadeiro cenário 

epidemiológico associado a essa doença. Contudo, os 

profissionais de saúde devem manter vigilância na região extra-

amazônica, quanto aos sinais e sintomas da malária, sobretudo 

nas regiões onde a doença tem maior incidência, como na 

localidade do Conde apresentado nos resultados deste estudo, 

e nos meses que aumentam a quantidade de chuvas e a 

temperatura elevada. 
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CONCLUSÕES  

 

As medidas de vigilância devem estar associadas ao 

diagnóstico e tratamento precoce dos pacientes acometidos por 

malária, bem como a investigação de possíveis casos advindos 

de outras localidades, buscando atuar com foco na prevenção 

de fatores e comportamentos de risco que favorecem a infecção 

e/ou reinfecção da população naquela determinada região 

principalmente em situações de surto da doença. 

Evidenciou-se um incremento do número de casos no 

ano de 2019 no município de Conde-PB, resultando em um 

pequeno surto que chamou a atenção das autoridades e da 

população que não conhecia a formas as transmissão, sinais, 

sintomas, prevenção e consequências decorrentes da infecção 

pelo  parasito e adoecimento, salientando assim, conhecimento 

frágil por parte de muitos profissionais da saúde no que se 

refere ao lidar com tal situação e consequentemente a falta de 

educação em saúde no município, onde inicialmente o surto foi 

justificado pela chegada de venezuelanos que não possuíam 

residência fixa, saneamento básico, noção de higiene pessoal, 

autocuidado e não eram vacinados. Todavia, essa hipótese foi 

descartada, pois nenhum venezuelano testou positivo através 

da gota-espessa.   

Entretanto, ratifica-se que políticas públicas devem ser 

planejadas no sentido de intensificar medidas educativas com 

foco na prevenção ao surgimento de possíveis novos casos 

inclusive na região extra-amazônica, a exemplo da Paraíba. 

Profissionais de saúde devem estar preparados para realizar 

diagnóstico rápido em todos os indivíduos sintomáticos nessas 
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regiões para evitar reintrodução da doença, eventos adversos 

graves ou mortes por malária. 

 Através da realização deste estudo, observou-se 

também a falta de evidências cientificas sobre um assunto tão 

pertinente como a malária, principalmente dados e estudos 

sobre a malária extra-amazônica, observando que tais 

evidências poderão contribuir de forma significativa para 

enfermagem e demais porfissinais da área da saúde, visando 

fornecer informações atuais sobre tal doença, suas 

caracteristicas e principalmente a prevenção.   

Por fim, salientar a extrema importância da notificação 

compulsória imediata, onde todo caso suspeito deve ser 

notificado às autoridades de saúde em até 24 horas, pelo meio 

mais rápido disponível, a notificação também deve ser 

registrada no SINAN, utilizando a ficha de investigação de 

malária, assim como, o encerramento do registro da notificação 

deve ser completado no sistema no prazo máximo de 30 dias. 

Devem-se registrar também todos os exames de controle de 

cura, visando o acompanhamento de todos os casos.   
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RESUMO: O fenômeno da violência é considerado um 
processo complexo que pode ser classificado de diversas 
maneiras e possuir definições distintas, dependendo do 
contexto em que aconteça. Por isso, representa um agravo de 
grande relevância, sendo responsável por milhares de mortes 
por ano em todo o mundo. Assim, o presente trabalho objetiva 
identificar o perfil epidemiológico dos casos notificados de 
violência doméstica, sexual e/outras violências no que concerne 
a vítima, ao agressor e tipo de violência notificados pela IV 
Região de saúde do Rio Grande do Norte, entre os anos de 
2010 e 2018. Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, 
com abordagem quantitativa com dados secundários obtidos a 
partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 
Compuseram a amostra 1462 casos notificados, onde 
observou-se que a maioria das vítimas eras mulheres, brancas, 
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adultas, com ensino fundamental incompleto, sendo a violência 
física a mais prevalente entre as notificações. Quanto ao perfil 
do provável agressor, tem-se que a maioria dos casos 
notificados foram provocadas por amigos/conhecidos e 
cônjuges, respectivamente. Diante do exposto, portanto, foi 
possível identificar características tanto das vítimas como dos 
agressores, além da tipologia da violência com prevalência nas 
notificações, podendo então os resultados auxiliarem na 
construção de conhecimento que podem gerar a elaboração de 
estratégias para prevenção da violência pelo poder público. 
Palavras-chave: Monitoramento Epidemiológico. Violência. 
Notificação de Doenças. 

 

INTRODUÇÃO 

O fenômeno da violência é considerado um processo 

complexo que pode ser classificado de diversas maneiras e 

possuir definições distintas, dependendo do contexto em que 

aconteça. Nesse sentido, o conceito de violência é considerado 

ambíguo, complexo, implica vários elementos e posições 

teóricas e variadas maneiras de solução ou eliminação. As 

formas de violência são tão numerosas, que é difícil elencá-las 

de modo satisfatório. (MODENA, 2016). Assim, a violência 

representa um agravo de grande relevância, sendo responsável 

por mais de um milhão de mortes por ano (ANDRADE et al., 

2016).  

A violência foi considerada pela Assembleia Mundial de 

Saúde em sua resolução WHA49.25 de 1996, como um 

importante problema de saúde pública (DAHLBERG, KRUG 
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2007). Por sua vez, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

define a violência como o uso de força física ou poder, em 

ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra 

um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em 

sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento 

prejudicado ou privação (OMS, 2002). Ela é causadora de 

consequências físicas, pessoais, emocionais e relacionais para 

quem a vivencia, para os familiares e as comunidades. Além 

disso, é considerada um fenômeno social e histórico, com 

manifestações variadas nas diferentes culturas (TEOFILO et al., 

2019). 

Somando-se a isso, por se apresentar nas suas mais 

diversas variações, a violência contribui para a redução da 

qualidade da vida entre as pessoas, uma vez que têm-se um 

aumento dos custos relacionados aos cuidados em saúde, 

previdência, evasão escolar e ausência no trabalho. Ademais, 

configura-se como uma das causas mais importantes da 

destruição familiar e pessoal (BRASIL, 2016). 

Entre as formas de violência, é possível mencionar a 

violência provocada e a gratuita, a real e a simbólica, a 

sistemática e a não sistemática, a objetiva e a subjetiva, a 

legitimada e a ilegítima, a permanente e a transitória. São tantas 

as formas nas quais esse fenômeno se apresenta, que as 

classificações não conseguem abranger todas as possíveis 

variações (MODENA, 2016). 

No Brasil, a violência atingiu nos últimos anos o maior 

nível histórico de letalidade. Segundo os dados oficiais do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da 

Saúde (SIM/MS), em 2017 houve 65.602 homicídios no país, o 
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que corresponde a taxa média de aproximadamente 31,6 

mortes para cada cem mil habitantes. Sendo que, a taxa no 

Estado do Rio Grande do Norte é de 62,8 homicídios para cada 

cem mil habitantes (BRASIL, 2019). 

Nos últimos anos, têm-se observado o aumento desses 

números conforme a divulgação e notificação da violência, de 

vários tipos, assim como, leis que protegem os sujeitos que são 

vítimas de violência, como consequência os números 

notificados se elevam. Esse fato se dá pelo reconhecimento do 

impacto social e econômico da violência por parte do Ministério 

da Saúde que, por sua vez, vêm propondo intervenções para o 

enfrentamento pautadas na vigilância, prevenção e promoção 

da saúde. Pensando nisso, lançou a Política Nacional de 

Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência, em 

2001 e, seis anos mais tarde, por meio da Política Nacional de 

Promoção da Saúde, as ações de prevenção de violências e 

acidentes e de promoção de saúde, bem como cultura de paz, 

foram dadas como prioridade (BRASIL, 2016).  

Assim, a questão da violência e os seus números 

alarmantes precisam ser constantemente monitorados e/ou 

estudas em nosso país;  torna-se um imperativo a necessidade 

de um olhar mais atento aos casos ocorridos e, aos que 

continuamente se repetem, seja à nível local e/ou regional, para 

que possa  alcançar-se informações essenciais como: a 

frequência dos casos, a população prevalente, as causas e 

consequências, além de outros fatores importantes. Só assim, 

será possível criar meios de prevenção adequados e mais 

acessíveis, tais como, protocolos e configurações de prevenção 

mais assertivas e, consequentemente, redução de casos de 
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violência e das consequências por elas geradas, beneficiando, 

portanto, tanto os sujeitos que vivenciam a violência, quanto 

seu grupo de apoio pessoal e/ou a estrutura de apoio público à 

saúde. 

É com esse direcionamento, que esse estudo propõe-se 

a realizar o perfil epidemiológico dos casos notificados por 

violência doméstica, sexual e/outras violências no que concerne 

a vítima, ao agressor e tipo de violência notificados pela IV 

região de saúde do Rio Grande do Norte (RN), entre os anos de 

2010 e 2018. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, com 

abordagem quantitativa. Os dados extraídos para a pesquisa 

foram retirados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan) durante o mês de outubro de 2020. 

Ressalta-se que os dados são de acesso público, não 

necessitando de aprovação do comitê de ética em pesquisa 

para o desenvolvimento do presente estudo. 

Para compor a amostra, foram analisados 1462 casos 

notificados no Sinan, correspondente à IV região de saúde do 

Rio Grande do Norte, sediada no município de Caicó/RN e que 

abrange 25 municípios, configurando a terceira maior região de 

saúde do estado, no período de 2010 a 2018.  

A ficha de notificação/investigação individual de violência 

em questão, é aplicada para colher os dados no Sinan e foi 

utilizada no presente estudo. Ela é composta por 69 variáveis, 

das quais, foram utilizadas somente 14, dentre as quais citam-

se: a raça, sexo, faixa etária, escolaridade, violência sexual, 
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violência física, violência psicológica/moral, outras violências, 

cônjugue, ex- conjugue, namorado, ex-namorado, patrão/chefe, 

amigo/conhecido. Dentre as variáveis contidas na ficha, optou-

se pela inclusão de 14, e exclusão de 55, pelo fato de nem todas 

não contemplarem o objetivo do estudo. 

Os dados foram analisados através do software 

Microsoft Excel 2016, a partir do número da amostra. Após o 

cálculo da frequência relativa e absoluta foram elaborada as 

tabelas para apresentação dos resultados. 

Com sentido técnico específico para a Saúde, a 

notificação é a comunicação da ocorrência de determinada 

doença ou agravo, feita à autoridade sanitária por profissionais 

de saúde ou cidadão, para fins de adoção das medidas de 

intervenção pertinentes (LIMA; DESLANDES, 2015). 

O Ministério da Saúde, por meio da portaria nº 104, de 

25 de janeiro de 2011, recentemente atualizada pela Portaria 

MS/GM nº 264 de 17 de fevereiro de 2020, regulamenta a 

violência doméstica e/ou outras violências, como sendo um 

agravo de notificação compulsória. Assim, seguindo o 

questionário de forma a descrever melhor o ocorrido, como 

município que aconteceu, data, meios de agressão, tipo de 

violência sofrida, número de envolvidos, relação com a pessoa, 

relação com a pessoa atendida, sexo do(a) provável autor(a) da 

agressão, suspeita de uso de álcool. Por fim, segue para 

possíveis consequências da violência, procedimento indicado 

como meio de posvenção imediato, evolução do caso e 

possíveis encaminhamentos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sobre os casos de violência notificados pela IV Regional 

de Saúde do RN, no período de 2010 a 2018, foram notificados 

1.462 casos. Tais resultados, permite-nos  inferir que a maioria 

das notificações são correspondentes a pessoas do sexo 

feminino (66,88%), na faixa etária de 20 a 29 anos de idade 

(22,64%), e raça branca (50,95%). Quanto ao grau de 

escolaridade, àqueles com 1ª a 4ª série do ensino fundamental 

incompleto (11,28%) apareceram com mais frequência, como 

pode ser apresentado na tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização das vítimas a partir dos dados 

secundários obtidos entre os anos de 2010-2018 na quarta 

região de saúde – Caicó/RN. Natal, RN. 2020. 

Característica das vítimas n % 

Raça   

Ignorado/branco 184 12,58 

Branco 745 50,95 

Preta 74 5,06 

Amarela 8 0,54 

Parda 449 30,71 

Indígena 2 0,13 

Sexo   

Masculino 527 36,04 
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Feminino 934 63,88 

Ignorado 1 0,08 

Faixa etária   

Ignorado/branco 5 0,34 

<1 19 1,29 

1-4 19 1,29 

5-9 39 2,66 

10-14 109 7,45 

15-19 224 15,32 

20-29 331 22,64 

30-39 313 21,40 

40-49 171 11,69 

50-59 84 5,74 

60 e mais 148 10,12 

Escolaridade   

Ignorado/branco 745 50,95 

Analfabeto 46 3,14 

1º - 4º Ensino Fundamental 

incompleto 

165 11,28 

4ª Série do Ensino 

Fundamental 

42 2,87 
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5º- 8ºanos do Ensino 

Fundamental incompleto 

157 10,73 

Ensino Fundamental 

completo 

48 3,28 

Ensino Médio incompleto 86 5,88 

EM completo 94 6,43 

Ensino Superior Incompleto 16 1,1 

Ensino Superior Completo 7 0,47 

Não Se Aplica 56 3,83 

Fonte: elaboração dos autores. 

A violência se constitui na consonância e na dimensão 

da desigualdade. As consideradas minorias - crianças, 

adolescentes, mulheres, idosos, deficientes, negros e, outros, 

são estigmatizados como inferiores pela sociedade, no qual o 

convívio torna-se uma ameaça constante que diversas vezes 

pode desencadear uma fatalidade (REIS, PRATA 2018). 

No mundo, pelo menos 35% das mulheres são vítimas 

de violência doméstica, e no Brasil, a literatura especializada 

evidencia a violência contra as mulheres, em sétimo lugar no 

ranking, e o alcance médio de 13 homicídios por dia (SILVA; 

RIBEIRO, 2020). De acordo com um levantamento de dados do 

SINAN no período de 2011 a 2015, estudo apontou como sendo 

as notificações que mais dobraram, passando de 75.033 para 

162.575 casos notificados (BARUFALDI et al., 2017). 
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A experiência de violência vivenciada na família de 

origem impacta na vida do indivíduo não apenas em suas 

relações afetivas, como modelo de relacionamento amoroso, 

mas também em outros contextos, legitimando a violência como 

estratégia de resolução de conflitos nas mais diversas situações 

(REIS, PRATA 2018). 

Dessa maneira, a violência contra mulher deve ser 

entendida como um grave problema de saúde pública, pois 

além do alarmante número de casos, são responsáveis pela 

morbidade e mortalidade feminina, haja visto que pode resultar 

em dano físico, sexual e emocional.  (SILVA; OLIVEIRA, 2016) 

Outro estudo retrospectivo realizado no estado de Minas 

Gerais, entre os anos de 2011-2012, com casos notificados de 

da violência contra mulheres, reforça a tendência dos estudos 

citados e revela uma frequência maior na faixa etária dos 20-29 

anos (36,90%) (ANDRADE et al., 2016). Embora a maior 

frequência nesse estudo também evidencie a prevalência da 

violência, na faixa etária entre 20-29 anos (66,88%), mesmo 

que esta possa acontecer em todos os períodos do ciclo de vida 

e em qualquer idade (SILVA; OLIVEIRA, 2016).  

Segundo Silva e Oliveira (2016), as agressões podem 

ser de cunho doméstico, ou seja, dentro do contexto domiciliar, 

ou relacionada ao gênero, quando a agressão ocorre pelo fato 

da vítima pertencer ao sexo feminino. Em outro estudo 

semelhante, realizado pelos mesmos autores, no Distrito 

Federal, observou-se que o tipo de violência mais frequente 
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praticado contra a mulher, foi a física (46,8%), seguida da 

violência sexual (22,5%) e da psicológica (20,3%).  

Quanto aos fatores associados, o mais importante diz 

respeito às desigualdades causadas pelas relações tradicionais 

de gênero. Além deles, apoio social fragilizado, elitismo pelo 

parceiro, baixo nível socioeconômico e histórico familiar de 

violência, também são citados (SILVA; OLIVEIRA, 2016).  

Sobre a caracterização da violência, observa-se que a do 

tipo violência física (75,92%) apareceu com mais frequência, 

seguida de violência Psicológica/Moral, conforme demonstra a 

tabela 2. 

Tabela 2. Distribuição dos casos por violência doméstica, 

sexual e/ou outras violências entre 2010-2018 na quarta região 

de saúde – Caicó/RN. Natal, RN. 2020. 

Distribuição dos casos  n % 

Viol. sexual   

Sim 86 5,88 

Não  1242 84,95 

Ignorado 134 9,16 

Viol. Física   

Sim 1110 75,92 

Não 324 22,16 

Ignorado 28 1,91 
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Viol. 

Psicológica/moral 

  

Sim 420 28,72 

Não 939 64,22 

Ignorado 103 7,04 

Outra viol.   

Sim  138 9,44 

Não 1167 79,82 

Ignorado 157 10,74 

Fonte: elaboração dos autores. 

Em estudo já mencionado, no tocante ao tipo de 

violência, a física e a psicológica foram as mais predominantes, 

com 81,0% e 28,2%, respectivamente (ANDRADE et al., 2016). 

Fato esse que mostra concordância com o presente estudo 

75,92% e 28,72%, consecutivamente.  

A violência emerge de relações sociais que se modificam 

ao longo da história, designando realidades diversas (FREITAS, 

FARINELLI, 2016). Afetando diferentes aspectos da vida, 

implica em reações particulares, com cada pessoa reagindo de 

um modo singular às situações de agressão  

Segundo Lawrenti et al. (2019), as agressões físicas com 

ataques repetidos ou de alta intensidade podem causar 

traumatismos (e.g., fraturas e hemorragias) e lesões/doenças 

crônicas (e.g., dor crônica). As consequências das agressões 

podem distinguirem-se por um medo de apenas alguns dias, 

enquanto outras, podem permanecer bastante tempo com 
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restrições na rotina, e mesmo não retornarem às atividades de 

vida normal, gerando um transtorno em decorrência da 

violência, como depressão, estresse pós traumático, 

retraimento social, entre diversos outros (FREITAS, 

FARINELLI, 2016). 

Apesar da prevalência dos dados relacionados a 

violência física, vale ressaltar que em muitos casos, as vítimas 

não percebem ou não classificam a violência psicológica 

facilmente, apenas quando esta se eleva para um nível mais 

alto de prejuízo físico. Segundo Queiroz e Cunha (2018), uma 

violência que não deixa marcas aparentes é tão sutil que a 

vítima fracassa, muitas vezes, em reconhecê-la como tal, 

embora ela vá, passo a passo, destruindo seu bem-estar e a 

autoestima, criando um estado de confusão e incapacidade.  

Esse cenário é reafirmado em diferentes intervalos de 

tempo por pesquisas distinta. Segundo Silva et. al. (2017) 

algumas vítimas de violência psicológica pensam que os atos a 

que são submetidas não são graves o suficiente, ou importantes 

para que atitudes sejam tomadas, como denunciá-los aos 

órgãos competentes. 

A própria definição e/ou percepção da violência 

psicológica para as pessoas, vista de forma incerta e difusa, e 

até mesmo desconhecida, faz com que, os resultados dos 

estudos relacionados à essa problemática, possa ser um 

provável retrato distorcido da realidade (CUNHA, 2016). É 

possível reafirmar isso, ao analisar pequenos desrespeitos 

vivenciados nos primórdios da vida, como frases de rotulação 

voltadas ao corpo, personalidade ou escolha sexual.  
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Segundo Cunha (2016), as consequências da violência 

podem se manifestar desde quadros orgânicos como 

obesidade, síndrome de dor crônica, distúrbios ginecológicos, a 

problemas psíquicos como depressão, síndrome do pânico, 

fobia, estresse pós traumático, consumo de álcool e drogas, 

chegando muitas vezes à tendência ao suicídio.  

No que diz respeito à caracterização do provável autor 

da agressão (violência), tem-se na maioria das vezes, 

ocorrências que, independente do tipo, foram provocadas por 

amigos/conhecidos (14,5%), seguido pelos cônjuges (13,95%), 

como demonstra a tabela 3. 

 

Tabela 3. Caracterização do provável agressor acordo com a 

frequência observada entre os anos de 2010-2018 - Caicó/RN. 

Natal, RN. 2020. 

Caracterização do 

agressor 

n % 

Cônjuge   

Sim  204 13,95 

Não 1008 68,94 

Ignorado/branco 250 17,1 

Ex-cônjuge   

Sim 49 3,4 

Não  1158 79,20 
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Ignorado/branco 250 17,1 

Namorado   

Sim  29 1,99 

Não 1180 80,71 

Ignorado/branco 253 17,30 

Ex-namorado   

Sim  8 0,55 

Não 1198 81,94 

Ignorado 256 17,51 

Patrão/chefe   

Sim  1 0,07 

Não 1206 82,49 

Ignorado/branco 255 17,44 

Pai   

Sim 47 3,21 

Não 1162 79,48 

Ignorado 253 17,31 

Amigo/Conhecido   

Sim 212 14,5 

Não 1001 68,46 

Ignorado/branco 249 17,03 

Fonte: elaboração dos autores. 
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Segundo Macarini e Miranda (2018), os crimes de 

violência contra a mulher, e principalmente, os realizados pelos 

cônjuges, passou a ter uma maior notificação no Brasil, após a 

sanção das leis como, a Lei Maria da Penha (LEI Nº 11.340, DE 

7 DE AGOSTO DE 2006), seguida pela Lei do Feminicídio (Lei 

13.104/2015). Sendo ambas as leis, que auxiliam na construção 

de imagem social de crimes contra a vida da mulher 

caracterizando-se como feminicídio e de qualificação hedionda. 

Tornando-se assim, numa configuração de crimes ainda mais 

grave, principalmente, quando acometidos por homens contra 

suas companheiras atuais ou passadas, incluindo também 

relacionamentos ocasionais.  

A sanção dessas leis mostra que, cada vez mais, o 

problema da violência conjugal tem sido visto como algo sério 

e que precisa ser prevenido e combatido na sociedade atual. É 

perceptível na Lei nº 11.340, o destaque relacionado ao quesito 

do gênero feminino, ao explicitar que há uma carga cultural e 

histórica, reforçando o patriarcado, bem como, a dominação do 

homem sobre a mulher, a qual tem o papel inculcado de 

submissão àquele, havendo uma padronização de gênero 

social que desprivilegia a mulher (SANTOS, WITECK, 2016). 

Sendo assim, fica mais evidente que ainda existe 

atualmente grandes resquícios dessa construção histórica, 

levando tanto as mulheres a serem vistas como inferiores, como 

criando uma obrigatoriedade de suportar serem vítimas para 

não desconstruir a visão social.  

A violência contra a mulher, enquanto fenômeno não a 

retrata como um problema individual, mas um problema social, 

produzido pela cultura machista que defende o paradigma de 
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que a mulher deve ser submissa, culpabilizando-a e expondo-a 

a uma situação duplamente vulnerável em relação ao homem, 

que acredita ser superior, podendo, portanto, agir com poder e 

violência. (OLIVEIRA; RODRIGUES; AGUIAR, 2016). 

Nesse contexto, conforme evidenciaram os dados  

pesquisados no banco de dados do SIS, e aqui analisados e 

discutidos, geraram alguns questionamentos e conclusões 

possíveis, em relação a violência de gênero, a violência 

ocasionada pelos cônjuges e, a ainda ressaltram a elevada 

vulnerabilidade gerada pela diferença de gênero no Brasil. 

Prejuízos nas esferas do desenvolvimento físico, 

cognitivo, social, moral, emocional ou afetivo. As 

manifestações físicas da violência podem deixar 

sequelas para a vida toda, como as limitações no 

movimento motor, traumatismos, a instalação de 

deficiências físicas. Já os sintomas psicológicos 

freqüentemente encontrados em vítimas de 

violência doméstica são: insônia, pesadelos, falta 

de concentração, irritabilidade, falta de apetite, 

propiciam muitas vezes o aparecimento de sérios 

problemas mentais como a depressão, ansiedade, 

síndrome do pânico, estresse pós-traumático, 

além de comportamentos auto-destrutivos, como o 

uso de álcool e drogas, ou mesmo tentativas de 

suicídio. (BOTH; OLIVEIRA, 2006, p. 4 apud 

KASHANI; ALLAN, 1998). 
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Para Oliveira, Rodrigues e Aguiar (2016), as mulheres e 

os homens precisam ter acesso a informações que trabalhem a 

desconstrução das determinações sócio-históricas de 

desigualdade e violência de gênero. Conforme Vigano e Laffin 

(2019) é perceptível que as violências não ocorrem de forma 

isolada, sendo originada por um certo “ritual” nas formas de 

fazer acontecer cada ato. Podendo iniciar-se com surgimento 

de vontades e desejos, como comprar uma roupa, cortar o 

cabelo, chegando a atos físicos. Apesar dos atos físicos não 

acontecerem em alguns casos, a carga emocional decorrente 

das violências psicológicas pode ser maior que qualquer 

agressão.  

A partir da análise de dados é possível perceber que 

surgem inúmeras teorias, que se assemelham em alguns 

pontos à algumas já existentes, e se distinguem em 

determinados pontos. Para que se conheça melhor esse 

fenômeno de violência é necessário teorias que o descreva, 

analise e interprete. Estas teorias podem ser científicas, 

filosóficas ou mistas. As teorias científicas são inúmeras e, 

mesmo dentro de uma única área de conhecimento, pode 

originar outras. Assim, são mencionadas, entre outras, as 

teorias sociológicas, psicológicas, psicanalíticas, biológicas, 

jurídicas e feministas (MODENA, 2016). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos dados aqui apresentados e analisados e 

sobre a violência doméstica, sexual e outras, foi possível 

identificar as características tanto das vítimas, quanto dos 

agressores, além da tipologia da violência de maior prevalência 
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entre as notificações, no período estudado. São dados 

relevantes e que auxiliam na geração de conhecimento que 

podem contribuir para a prevenção mais qualificada, através de 

ações específicas na rede pública de saúde, e principalmente, 

um conhecimento ampliado  sobre os casos de violência, em 

especial, da IV Região de Saúde, do RN.  

Ficou perceptível que a violência perpassa alguns tipos, 

que compreendem, primordialmente violência psicológica ou 

moral, podendo elevar a agressões físicas, sexuais, chegando 

até o nível mais alto, de homicídio. No entanto, alguns pontos 

relacionados aos casos de violência permanecem poucos 

esclarecidos, evidenciando alguns questionamentos que não 

foram esclarecidos, como se existe informações adequadas 

para as vítimas identificarem e notificarem os casos de 

agressão, ou se ainda existem um número relevante de casos 

que não notificados. 

Como limitações, apresentam-se informações 

incompletas relacionadas aos dados disponíveis no Sinan. Isso 

pode ser originado por erros no momento de preenchimento da 

ficha de notificação compulsória, falhas na plataforma de 

informações DATASUS, até mesmo incompatibilidade de 

informações gerada pelas vítimas, o que aponta para a 

necessidade de um melhor preenchimento da ficha, a fim de 

gerar maior fidedignidade as informações. 

No entanto, diante do problema de saúde provocado pela 

violência, evidencia-se o papel do Sinan frente a notificação 

desses agravos como importante ferramenta para o 
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monitoramento e subsídio de políticas públicas voltadas para a 

mitigação da violência. Para tanto, se faz necessário que os 

profissionais de saúde responsáveis pelo preenchimento da 

ficha sejam bem capacitados, de modo que possam elevar a 

qualidade dos dados registrados no Sinan. 

Ademais, devido ao tipo metodológico do estudo, não foi 

possível determinar a relação causal e temporal dos atos de 

violência encontrados, apenas explorar as relações entre 

caracterização da vítima e agressor e desfecho, não avaliando 

fatores atitudinais de risco e proteção. 
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RESUMO: A pandemia da COVID-19 desencadeou um período 
de incertezas e enormes desafios nos sistemas de saúde em 
vários países do mundo, inclusive no Brasil. COVID-19 é uma 
doença infecciosa, causada pelo vírus Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Com 
vistas a fornecer direcionamentos práticos, gestores e 
planejadores de políticas de saúde desenvolveram planos 
estratégicos de preparação e resposta para o combate ao vírus. 
Por sua vez, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Brasil 
lançou o Plano de Contingência Nacional e solicitou o apoio aos 
gestores estaduais no acompanhamento da execução dos 
Planos. Destarte, este estudo objetivou comparar as medidas 
preventivas de enfrentamento à infecção pelo SARS-CoV-2 
aplicadas ao âmbito hospitalar nos Planos de Contingência 
Estaduais do Brasil, com as recomendações do Plano Nacional. 
Trata-se de uma Pesquisa Bibliográfica do tipo Integrativa e 
Exploratória realizada na Biblioteca Virtual de Saúde nas bases 
de dados da Literatura da América Latina e Caribe em Ciências 
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da Saúde, Enfermagem e Biblioteca Eletrônica Brasil. Os 
estados que representaram as regiões nordeste e centro-oeste, 
Bahia e Goiás respectivamente, atenderam às orientações 
nacionais, em contrapartida, os Planos do estado de São Paulo 
e do Paraná, não disponibilizaram a Nota Técnica Nº 04/2020, 
e o do Pará, não ressalta sobre a capacitação dos profissionais 
da saúde, isto é, atenderam parcialmente às recomendações 
nacionais. 
Palavras-chave: Planos de Contingência. Hospital. Infecções 
por coronavírus. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O surto da epidemia COVID-19 em Wuhan, China, levou 

a comunidade internacional a retomar alertas sobre o risco de 

uma pandemia. A doença, inicialmente denominado 2019-nCoV 

ou COVID-19 (doença do Coronavírus 2019), agora é 

classificado como vírus Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), pelo Comitê Internacional de 

Taxonomia de Vírus (RAFAEL et al., 2020). COVID-19 é uma 

doença infecciosa, possui período médio de incubação de 5,5 

dias e aparecimento de sintomas em até 11 dias em 97,5% das 

pessoas infectadas (LAUER et al., 2020). Destacam-se, dentre 

os sinais e sintomas mais comuns, a febre, a tosse seca e o 

cansaço. Com relação aos sinais e sintomas menos comuns, 

alguns pacientes podem apresentar desconforto e dores, como 

também, a dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, 

conjuntivite, perda do paladar ou olfato, erupção cutânea na 

pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés e a 

congestão nasal. Em pacientes que desenvolvem o quadro 

grave da doença, embora a maioria das pessoas desenvolvam 
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sintomas leves ou moderados, aproximadamente 15% podem 

apresentar sintomas graves que requerem suporte de oxigênio, 

e cerca de 5% precisam de internação em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) uma vez que evoluem com Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) que é a maior causa de 

complicação da COVID-19.   

Dessa forma, o paciente crítico pode apresentar 

complicações como falência respiratória, sepse e choque 

séptico, tromboembolismo e/ou falência múltipla de órgãos, 

incluindo lesão hepática ou cardíaca aguda. O Ministério da 

Saúde no Guia de Vigilância Epidemiológica (2020), ressalta a 

importância e a necessidade de atenção especial aos sinais e 

sintomas que indicam piora do quadro clínico e que exijam a 

hospitalização do paciente. Considera-se, segundo a 

Organização Mundial da Saúde, que os grupos de maior risco 

para a COVID-19 são os portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis, como diabetes, hipertensão, asma, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, indivíduos fumantes, idosos com 

idade acima de 60 anos, gestantes, puérperas e crianças 

menores de 5 anos. A transmissão do SARS-CoV-2 de pessoa 

para pessoa se dá por meio da autoinoculação do vírus em 

membranas mucosas, isto é, nariz, olhos ou boca e do contato 

com superfícies inanimadas contaminadas, por isso, uma das 

medidas mais importantes para a prevenção da transmissão se 

refere à higienização das mãos, considerada uma medida de 

baixo custo e alta efetividade, uma vez que que as mãos é o 

principal veículo de contaminação cruzada (OLIVEIRA; LUCAS; 

IQUIAPAZA, 2020).  

A pandemia desencadeou um período de incertezas e 

enormes desafios nos sistemas de saúde. Impactos com efeitos 
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gravíssimos afetam a saúde, a economia, a educação e o meio 

ambiente mundialmente, principalmente nos países designados 

como subdesenvolvidos ou emergentes. Contudo, devido ao 

grande impacto provocado pela COVID-19, até os países mais 

articulados financeiramente tiveram dificuldades para conter a 

pandemia (SILVA; SANTOS; SOARES, 2020). Frente ao 

contexto vivenciado por vários países do mundo, a Organização 

Mundial de Saúde, em janeiro de 2020, declarou que o surto da 

doença causada pelo novo coronavírus constitui uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e 

caracterizou como estado de pandemia, em 11 de março do 

mesmo ano, o que levou os serviços de saúde a um novo 

cenário de ações em saúde e segurança voltada aos diversos 

profissionais envolvidos nos cuidados à população 

(GALLASCH et al., 2020). No Brasil, no dia 3 de fevereiro de 

2020, foi declarada por meio da Portaria nº 188 do Ministério da 

Saúde, Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional, correspondendo a uma classificação de risco em nível 

3. Essa ação teve a finalidade de favorecer que medidas 

administrativas fossem tomadas com maior agilidade para que 

o país começasse a se preparar para o enfrentamento da 

pandemia (OLIVEIRA; LUCAS; IQUIAPAZA, 2020). Até o fim da 

vigésima semana epidemiológica no país havia 233.142 casos, 

15.633 óbitos confirmados e 3.240 (58,2%) dos municípios 

apresentavam pelo menos um caso; o Brasil estava em uma 

fase anterior da pandemia quando comparado aos demais 

países, exceto Rússia e Turquia, em casos acumulados, e 

Canadá, em óbitos acumulados; as maiores taxas foram 

encontradas em Unidades da Federação da Região Norte 

(CAVALCANTE et al., 2020).  
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Diante do cenário, sabe-se que medidas de contenção 

podem reduzir a transmissão do vírus e, por sua vez, a 

mortalidade e colapso do sistema de saúde (RODRIGUES et 

al., 2020). O Brasil, assim como quase todos os outros países, 

implementou medidas para retardar a propagação do vírus na 

tentativa de evitar sobrecarregar o sistema de saúde. Em 

fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde (MS) publicou o Plano 

de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus COVID-19, o qual explana sobre as medidas de 

prevenção e controle para a infecção pelo SARS-CoV-2, 

apresenta estratégias e ações que devem ser adotadas e 

solicita o apoio aos gestores estaduais no acompanhamento da 

execução dos Planos de Contingência.  

Logo, a solicitação de apoio aos gestores estaduais teve 

como objetivo que os estados brasileiros, aplicassem as 

medidas preventivas do Plano de Contingência Nacional à 

prática em todas as instâncias e que todas as recomendações 

fossem seguidas, portanto, seguindo as orientações do 

Ministério da Saúde, os vinte e seis estados do país elaboraram 

um Plano de Contingência para reforçar as medidas de 

prevenção e controle à COVID-19.  

Na atenção à saúde no âmbito hospitalar, foco deste 

estudo, o Plano de Contingência Nacional do Ministério da 

Saúde orienta quanto às medidas de prevenção e controle de 

infecção através das recomendações da Agência de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Diante disso, o cenário ideal seria que os 

estados brasileiros aderissem e respeitassem as orientações do 

Plano Nacional, durante a elaboração dos Planos Estaduais, 

em conformidade com as especificidades de cada região. 

Todavia, é observado que onde poderia haver melhorias, 
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existem inúmeras possibilidades de falhas em aspectos 

importantes. Destarte, esse estudo objetivou comparar as 

medidas preventivas de enfrentamento à infecção pelo SARS-

CoV-2 aplicadas ao âmbito hospitalar nos Planos de 

Contingência Estaduais do Brasil, com as recomendações do 

Ministério da Saúde no Plano de Contingência Nacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Pesquisa Bibliográfica do tipo 

Integrativa e Exploratória realizada na Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS). Para o levantamento dos artigos na literatura, 

realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados da BVS: 

Literatura da América Latina e Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Enfermagem (BDENF) e Biblioteca Eletrônica Brasil 

(SCIELO). A revisão integrativa é a mais ampla abordagem 

metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de 

estudos experimentais e não-experimentais para uma 

compreensão completa do fenômeno analisado. 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 (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010).  

A pesquisa foi realizada no período de abril a novembro 

de 2020 e envolveu artigos que se encaixaram aos descritores: 

“COVID-19”, “SARS-COV-2”, “Hospital”, “Precaução”, 

“Infecções por coronavírus”, “Planos de Contingência”. Com o 

objetivo de selecionar artigos que atendessem à temática e ao 

objetivo do estudo, os critérios de inclusão foram artigos 
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completos, gratuitos, nos idiomas português, inglês e espanhol, 

sobre a temática abordada publicados dentro dos últimos 5 

anos. A pesquisa resultou em um total de 38 artigos. Foram 

elegíveis os que atenderam aos critérios de inclusão e de 

relevância para a pesquisa. Ademais, foram excluídos artigos 

fora do recorte temporal, que não atenderam à temática 

proposta e que não se encaixaram nos filtros selecionados. 

Dessa forma, 11 artigos formaram a amostra final.  

 

RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

Com vistas a fornecer direcionamentos práticos, 

gestores e planejadores de políticas de saúde desenvolveram 

planos estratégicos de preparação e resposta para o combate 

à COVID-19, a OMS divulgou o documento COVID-19: 

Operational Planning Guidelines to Support Country 

Preparedness and Response. Por sua vez, a Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil lançou o 

Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus COVID-19, o qual é composto por três níveis 

de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde 

Pública e solicita o apoio aos gestores estaduais no 

acompanhamento da execução dos Planos de Contingência 

(ALBUQUERQUE, 2020). 

As respostas dos serviços de saúde às mudanças 

requeridas pela evolução da pandemia, em especial no que se 

refere à abordagem dos três objetivos apontados no Plano de 

resposta à COVID-19 e prontidão estratégica estão intimamente 

associadas à prevenção (ALMEIDA, 2020). No Plano de 

Contingência Nacional, quanto às medidas preventivas de 
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controle e infecção ao SARS-CoV-2 aplicadas aos serviços de 

saúde, o Ministério da Saúde reforça as recomendações da 

Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da 

disponibilização do endereço eletrônico da página oficial da 

ANVISA, responsável pela publicação da NOTA TÉCNICA 

GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, na qual, são abordadas 

orientações para os serviços de saúde para prevenção e 

controle, adotadas durante à assistência aos casos suspeitos 

ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. 

No âmbito hospitalar, o conjunto de medidas preventivas 

são organizados em um quadro informativo com cenários do 

ambiente hospitalar; pessoas envolvidas; atividades e 

especificação do tipo de precaução (padrão, gotículas, contato 

ou aerossóis); uso de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI): gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara 

cirúrgica, máscara de proteção respiratória N95/PFF2 ou 

equivalente, avental impermeável de mangas longas e luvas de 

procedimento adequados à assistência e aos procedimentos 

realizados; distanciamento de pelo menos 1 metro de outras 

pessoas; quarto privativo e se o serviço de saúde não possuir 

quartos privativos disponíveis em número suficiente para o 

atendimento de todos os casos, deve ser estabelecida a 

acomodação dos pacientes em coorte, ou seja, separar esses 

pacientes em uma mesma enfermaria ou área; e a higienização 

das mãos.  

Ademais, a ANVISA salienta que o serviço de saúde 

deve fornecer capacitação para todos os profissionais de saúde 

para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos e que 

os profissionais de saúde, pacientes e visitantes devem ser 

devidamente instruídos quanto à importância da higienização 
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das mãos e monitorados quanto a sua implementação em todos 

ambientes de atenção à saúde. Embora a higienização das 

mãos seja uma ação simples, rápida e economicamente viável, 

a não adesão a esta técnica pelos profissionais de saúde ainda 

é considerada um desafio no controle de infecção nos serviços 

de saúde (PAULA et al., 2020). 

 

Figura 1. Os cinco momentos para a higienização das mãos. 

          

                Fonte: OPAS; ANVISA, 2008 (Adaptado). 

 Na assistência à saúde a medida de precaução de baixo 

custo e alta efetividade que deve ser adotada pelos 

profissionais com vistas à segurança do paciente, é a 

higienização das mãos, de acordo com as recomendações da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). As indicações 

segundo a OPAS são em cinco momentos: antes de contato 

com um paciente; antes da realização de procedimentos 

assépticos; após risco de exposição a fluidos corporais; após 

contato com um paciente e após contato com as áreas próximas 
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ao paciente. A lavagem das mãos com água e sabão deve durar 

de 40 a 60 segundos e a fricção antisséptica com solução 

alcoólica, de 20 a 30 segundos.  

 A instituição deve estar atenta para que não falte materiais 

de higiene aos profissionais. Outrossim, no contexto da COVID-

19, é importante ressaltar que os profissionais devem higienizar 

as mãos antes de colocar e remover os Equipamentos Proteção 

Individual. 

 
Tabela 1. Medidas de prevenção à infecção pela COVID-19 no 
ambiente hospitalar. Plano de Contingência Estadual 
representante de cada região do Brasil em conformidade com o 
critério de seleção do estado com maior população. 

Região 
do Brasil 

Plano de 
Contingência 

Estadual 
Principais achados 

Norte Pará (PA) 

 
Na assistência em média e alta complexidade, o 
Plano de Contingência do Pará orienta os 
profissionais de saúde quanto aos protocolos e fluxos 
nacionais estabelecidos para o atendimento, manejo 
e vigilância epidemiológica, visando a garantia do 
manejo do paciente suspeito de acordo com o 
Protocolo de Manejo Clínico. Ademais, cita o uso de 
EPI pelos pacientes suspeitos, profissionais durante o 
atendimento e realização de procedimentos invasivos 
(intubação e coleta de amostra) e ressalta que a 
coleta de material biológico para o diagnóstico de 
vírus respiratórios deve seguir as orientações 
técnicas divulgadas. Outrossim, no tópico da 
Vigilância Sanitária, disponibiliza a nota técnica 
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Na atenção em saúde, o Plano de Contingência 
Estadual da Bahia ressalta o apoio às medidas de 
prevenção e controle para o vírus 2019-n CoV, cita a 
implementação do protocolo de Manejo Clínico na rede 
de atenção à saúde nos 3 níveis de atenção, o 
acolhimento com Classificação de Risco para 
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Nordeste 

 
 
 
 
 
 
 

Bahia (BA) 

atendimento de casos de COVID-19, as medidas de 
biossegurança (precaução padrão, de contato e 
respiratória por gotícula) para todos os indivíduos com 
suspeita ou confirmação. Outrossim, orienta quanto à 
elaboração e implantação de fluxos intra hospitalares 
para o itinerário do paciente suspeitos ou confirmados, 
realização de capacitações para profissionais de 
saúde de acordo com as recomendações e protocolo 
da OMS e MS. Assegura o uso de precaução padrão, 
de contato e respiratória por gotícula e, 
preferencialmente, quarto privativo para casos 
suspeitos e ou confirmados de coronavírus, que 
tenham indicação de internamento, conforme 
protocolo do MS e estabelece como rotina a utilização 
de equipamentos de proteção individual por 
trabalhadores(as) e usuários(as), de acordo com as 
normas já estabelecidas e a disponibilização de EPI 
nos serviços de saúde. Com relação às orientações 
para os Serviços de Saúde, disponibiliza a NOTA 
TÉCNICA Nº 04/2020 e a Nota Técnica nº01/2018 
(orientações gerais para higiene das mãos em serviços 
de saúde) da ANVISA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No Plano de Contingência de Goiás, com relação à 
Biossegurança, orienta quanto às precauções padrão, 
o qual, salienta que constitui a principal medida de 
prevenção da transmissão entre pacientes e 
profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado 
de todos os pacientes, independentemente de caso 
suspeito ou confirmado. Instrui sobre Higienização das 
mãos, com água e sabonete ou fricção com álcool a 
70% (se não estiverem com sujidades) antes e após 
contato com o paciente, após remoção das luvas e 
após contato com sangue ou secreções e específica o 
uso adequado de EPI, como exemplo, o uso correto de 
luvas: antes do contato com o paciente, sempre que 
houver risco de contato com sangue, secreções ou 
membranas mucosas e a higienização das mãos após 
o contato. Traz explicações sobre a caixa 
perfurocortante para o descarte apropriado de seringas 
e agulhas. Orienta sobre Precauções de contato, a 
exemplo disso, cita as luvas e o avental durante toda 
manipulação do paciente, de cateteres e sondas, do 
circuito e do equipamento ventilatório e de outras 
superfícies próximas ao leito. E se não houver 
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Centro-
Oeste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiás (GO) 

disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima 
de um metro entre os leitos e equipamentos como 
termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio devem 
ser de uso exclusivo do paciente. 
Referente às Precauções para gotículas, ressalta que 
quando não houver disponibilidade de quarto privativo, 
o paciente pode ser internado com outros infectados 
pelo mesmo microrganismo. Orienta o distanciamento 
mínimo entre os leitos que deve ser de um metro; o 
transporte do paciente deve ser evitado, mas quando 
necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante 
toda sua permanência fora do quarto. Com relação às 
Precauções para aerossóis, em pacientes com 
infecção pelo SARS-CoV-2, durante procedimentos 
que podem gerar aerossóis, como a intubação ou 
aspiração traqueal, reforça que as precauções para 
gotículas devem ser substituídas pelas precauções 
para aerossóis. Como por exemplo os óculos e a 
máscara tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 pelo 
profissional de saúde durante o procedimento de 
assistência ao paciente e para o profissional que entrar 
no quarto. Salienta sobre manter o paciente 
preferencialmente em quarto privativo e o uso 
individual da máscara PFF2 (N95), que deve ser 
descartada imediatamente após o uso ou se haver 
sujidades, indício de mal funcionamento ou qualquer 
intercorrência na máscara. Ademais, referente aos 
Serviços Hospitalares, disponibiliza o quadro 
informativo da ANVISA, seguindo à risca as 
recomendações do Ministério da Saúde, com cenários 
no ambiente hospitalar, pessoas envolvidas, 
atividades e especificação do uso de EPI adequados à 
assistência e aos procedimentos realizados. E que a 
capacitação dos profissionais de saúde deve ser 
implementada de acordo com o perfil de cada ponto de 
atenção para a detecção e manejo de casos 
suspeitos/confirmados e estimula a capacitação em 
serviço público e privado para atualização do cenário 
global e nacional da COVID-19. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Referente às medidas de prevenção e controle em 
Serviços de Saúde a serem adotadas na Assistência à 
Saúde, o Plano de Contingência do Estado de São 
Paulo, orienta quanto ao Programa de Prevenção e 
Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à 
Saúde e salienta que as medidas de prevenção da 
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Sudeste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
(SP) 

transmissão viral nos serviços de saúde incluem a 
elaboração, por escrito, de normas e rotinas dos 
procedimentos adotados na prestação de serviços de 
atenção à saúde de pacientes suspeitos de infecção 
pelo 2019-nCoV. Com relação à organização do fluxo 
de atendimento aos pacientes suspeitos, umas das 
medidas é o local exclusivo para atendimento de 
pacientes sintomáticos e o fornecimento de máscara 
cirúrgica ao paciente sintomático e ou identificado 
como suspeito. Ressalta que os pacientes devem 
utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que 
forem identificados até sua chegada ao local definido 
para atendimento e sala privada ou de isolamento de 
infecções aéreas para avaliação de casos suspeitos de 
infecção pelo 2019-nCoV, se disponível. Outrossim, 
visa estabelecer medidas administrativas como 
capacitação dos profissionais de saúde e garantia de 
suprimento de EPI, quarto privativo no âmbito 
hospitalar para isolamento com porta fechada e 
sinalização sobre o tipo de precaução. Reforça as 
medidas de precaução padrão, principalmente a 
higienização das mãos e a etiqueta respiratória. A 
garantia de ventilação em todas as áreas dos serviços 
de saúde e higiene do ambiente. Sobre as ações a 
serem realizadas, cita a elaboração do documento de 
“Medidas de prevenção e controle de infecção a serem 
adotadas na assistência à saúde” para profissionais de 
saúde, por meio da disponibilização do endereço 
eletrônico, entretanto, existe algum erro inerente ao 
endereço, o que impede que o documento seja 
acessado.  Cita as reuniões com o Instituto de 
Infectologia Emilio Ribas e Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina USP/SP para definição de 
fluxos de atendimento e medidas de precaução e 
isolamento, o alinhamento com a Gerência de 
Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde 
(GVIMS)/ Anvisa das orientações para profissionais de 
saúde e orientação técnica aos profissionais das 
comissões de prevenção e controle de infecção 
hospitalar dos hospitais públicos e privados do Estado 
de São Paulo e dos GVE. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

O representante da região sul, Paraná, em seu Plano 
de Contingência, cita o apoio às medidas para 
capacitação dos profissionais de saúde, através de 
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Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraná (PR) 

ferramentas on-line. Salienta sobre a articulação com 
órgãos e entidades para detecção de casos suspeitos; 
fluxo de notificação dos casos; coleta e 
encaminhamento de amostras; condutas diante de 
casos suspeitos ou confirmados para COVID-19; 
medidas para prevenção, controle e de biossegurança. 
A realização de palestras, lives, webconferências e 
outras estratégias de capacitação para os profissionais 
e população. No tópico "Urgência e Emergência e 
Atenção Hospitalar" referente às ações e atividades, 
cita a prioridade no atendimento para as pessoas com 
os sintomas, em casos suspeitos de infecção pela 
COVID-19 ofertar máscara cirúrgica imediatamente e 
proceder com o isolamento. A realização de medidas 
de controle ambiental assistencial e orienta quanto aos 
cinco momentos de higienização das mãos. Ressalta 
sobre a utilização do EPI conforme preconizado pelo 
Ministério da Saúde, atualização constante da situação 
de implantação de leitos, acompanhamento do sistema 
de monitoramento de internamento hospitalar, a 
utilização de precauções padrão para todos os 
pacientes e a implementação de precauções 
adicionais para gotículas e contato para casos 
suspeitos e confirmados. 
  

Fonte: AUTORES, 2020. 

 
O Brasil possui 5.570 municípios divididos em 27 

Unidades Federativas, as quais são agrupadas em cinco 

macrorregiões geográficas (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, 

Sudeste e Sul), que possuem características 

sociodemográficas e de saúde bem distintas entre si 

(CAVALCANTE et al., 2020). A elaboração dos Planos de 

Contingência Estaduais pelos gestores, buscou atender as 

especificidades de cada região do país. Destarte, ao realizar a 

comparação dos Planos Estaduais com o Plano Nacional, no 

contexto da atenção à saúde no ambiente hospitalar, 

percebem-se discrepâncias e déficit de informações 

fundamentais em alguns estados.  
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A Região Norte, representado pelo estado do Pará, na 

atenção em média e alta complexidade, orienta quanto aos 

protocolos e fluxos já existentes, como o Protocolo de Manejo 

Clínico; o estabelecimento do uso de EPI nos casos suspeitos 

e para profissionais em procedimentos invasivos; orientações 

técnicas para a coleta de material; e em Vigilância em Saúde, 

disponibiliza a Nota Técnica Nº 04/2020 da ANVISA. Nota-se 

falhas relacionados à especificação das medidas, as quais são 

apontadas superficialmente; à organização das informações, 

uma vez que a Nota Técnica é disponibilizada em Vigilância em 

Saúde; e não ressalta sobre a capacitação dos profissionais.    

Difere do representante da Região Nordeste, representado pelo 

estado da Bahia, o qual salienta sobre as medidas de 

prevenção e o protocolo de manejo em todos os níveis de 

atenção à saúde, cita e detalha alguns pontos importantes 

como a elaboração de fluxos intra hospitalares para itinerário 

dos pacientes suspeitos e confirmados, sugere o 

estabelecimento de rotina para uso de EPI por trabalhadores e 

usuários, orienta sobre a capacitação dos profissionais e quarto 

privativo para os casos confirmados e  quanto à orientação para 

os serviços de saúde, cita as notas técnicas da ANVISA Nº 

04/2020 e a Nº 01/2018 sobre orientações gerais para higiene 

das mãos em serviços de saúde.  

No centro-oeste do país, Goiás apresenta um plano 

detalhado. Referente à biossegurança, especifica a forma 

correta a higienização das mãos, salienta que quando não 

houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser 

internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. 

Orienta o distanciamento mínimo entre os leitos que deve ser 

de um metro, disponibiliza o quadro informativo da ANVISA com 
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as medidas de prevenção e combate à COVID-19 na 

assistência hospitalar e solicita a identificação da necessidade 

de capacitação para cada setor e serviço.  

Outro estado que traz um plano com implementações 

importantes é São Paulo, representando o sudeste do país, 

uma vez que orienta, na assistência à saúde, sobre a prevenção 

e controle de infecções, cita o uso de salas privadas e 

isolamento dos casos suspeitos, elaboração do documento de 

Medidas de Prevenção e Controle de Infecção através da 

disponibilização do endereço eletrônico da página de saúde do 

estado, entretanto, existe algum erro inerente ao endereço, o 

que impede que o documento seja acessado.  Cita reuniões 

para definição de fluxos de atendimento, medidas de precaução 

com Instituto de Infectologia Emilio Ribas e Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina USP/SP e alinhamento com 

a Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de 

Saúde das orientações para os profissionais. Todavia, é notório 

falhas e ausências, como a capacitação dos profissionais que 

não é citada; não especifica o nível de atenção em saúde e 

ambiente para aplicação das medidas; e não repassa 

informações referentes à Nota Técnica Nº 04/2020. 

Quanto ao sul do país, o Paraná, instrui sobre a 

estratégia de capacitação dos profissionais e realização de 

eventos utilizando ferramentas online para orientar e 

sensibilizar profissionais e a população. Na urgência e 

emergência, cita o uso do Plano de Resguarda Hospitalar. Com 

relação ao atendimento dos casos suspeitos, sugere a oferta 

máscara e isolamento em local ventilado e sem circulação de 

pessoas sem proteção, ressalta sobre a realização de medidas 

de controle ambiental assistencial, reforça a orientação da 
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higienização de mãos e EPIs preconizados. Em contrapartida, 

não disponibiliza a Nota Técnica Nº 04/2020, a qual, é a 

principal recomendação do Plano de Continência Nacional para 

os serviços de saúde e é observado falhas relacionadas à 

especificação do nível de atenção em saúde pelos quais as 

recomendações são direcionadas. 

 

CONCLUSÕES  

 

  Portanto, frente à comparação dos Planos de 

Contingência Estaduais com as recomendações do Ministério 

da Saúde no Plano Nacional, referente às medidas de 

prevenção e combate ao SARS-COV-2 no ambiente hospitalar, 

os estados que representaram as Regiões Nordeste e Centro-

Oeste, Bahia e Goiás respectivamente, atenderam às 

orientações nacionais, uma vez que em ambos Planos 

Estaduais, é identificado o repasse das recomendações 

nacionais para o âmbito hospitalar, como o isolamento dos 

pacientes suspeitos ou confirmados em quartos privativos, a 

capacitação dos profissionais e a disponibilização da Nota 

Técnica Nº 04/2020 da ANVISA. Entretanto, as Regiões Norte, 

Sudeste e Sul, representadas pelos estados Pará, São Paulo e 

Paraná, respectivamente, atenderam parcialmente às 

orientações, visto que apresentaram falhas em aspectos 

essenciais, a exemplo disso, o Plano de Contingência do estado 

de São Paulo e o do Paraná, não disponibilizaram a Nota 

Técnica Nº 04/2020, e o do Pará, não ressalta sobre a 

capacitação dos profissionais da saúde.  

   Logo, a elaboração dos Planos Estaduais pelos gestores, 

buscou atender as especificidades de cada região do país, 
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contudo, como consequência alguns Planos de Contingência 

Estaduais apresentaram falhas em pontos fundamentais, 

relacionados às medidas de prevenção orientadas pelo 

Ministério da Saúde no Plano de Contingência Nacional, o que 

acarretam em lacunas no repasse das informações aos 

profissionais de saúde dos hospitais de cada região do país. 

Considera-se que o repasse e a aplicação das medidas 

preventivas são imprescindíveis no combate à infecção e 

disseminação da COVID-19 no âmbito hospitalar. 
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RESUMO: A assistência frente a prevenção de doenças em 
pessoas em situação de rua merece ser discutida visto que é um 
grupo vulnerável, tornando-se mais propensos ao adoecimento, 
sendo assim é necessário estabelecer condutas eficazes. 
Objetivou-se descrever as condutas frente a prevenção de 
doenças nas pessoas que se encontram em situação de 
rua.Trata-se de uma revisão integrativa, realizada no período 
de agosto a setembro do ano 2020 e seguiu onze etapas para 
sua operacionalização, os descritores definidos foram 
Homeless persons AND Disease Prevention. Os resultados 
desta pesquisa estão dispostos em quadros e figuras e 
discutidos com base no referencial teórico sobre a temática. A 
amostra foi compreendida por  30 artigos e encontrou como 
principais focos de prevenção doenças virais (hepatite C e A, 
HPV, HIV/aids), respiratórias (covid-19 e tuberculose), 
comportamentais (tabagismo, qualidade de vida, drogas 
injetáveis) e outros (apoio, psicossocial, educação sexual e 
cuidados paliativos). De forma geral as condutas para 
prevenção de doenças consistem em educação em saúde, 
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fornecer abrigos 24 horas, plano terapêutico singular, 
acessibilidade, higiene e limpeza, testagem, grupos de apoio. 
Desta forma, é preciso extinguir as dificuldades de acesso ao 
sistema de saúde, garantindo assistência qualificada e eficaz. 
Palavras-chave: Pessoas em situação de rua. Prevenção de 
doenças. Condutas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As pessoas em situação de rua são caracterizadas como 

um grupo heterogêneo, que habitam as ruas como espaço de 

moradia e forma de garantir sua subsistência, e que possuem 

como elo comum a inexistência de moradia fixa (ALT, 2017). 

São diversos os entraves enfrentados por pessoas que 

se encontram em situação de rua, a exclusão social, estigmas 

e experiências de desrespeito são os mais prevalentes. Estas 

são situações que perpassam os diversos ambientes aos quais 

essas pessoas se fazem presente, inclusive, instituições de 

saúde, a ausência de documentos ou o despreparo dos 

profissionais para lidar com esse público podem ser empecilhos 

para que a assistência à saúde seja negligenciada, tudo isso 

corrobora para o isolamento social, perda da autoestima e 

afastamento dos serviços públicos, em especial instituições de 

saúde, espaços que devem promover prevenção, tratamento e 

recupetação de todas as pessoas que buscam atendimento 

(TEIXEIRA et al., 2019). 

No Brasil, estimativas apontam que até março de 2020 

existiam cerca de 221.869 pessoas em situação de rua, 

atualmente, esse número pode ser bem maior, pois a eclosão 

da pandemia pelo coronavírus atingiu de forma abrupta as 

pessoas mais vulneráveis (NATALINO, 2020).  
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Viver na rua é lidar, diariamente, com os perigos e 

vulnerabilidades que este ambiente proporciona, é resistir as 

adversidades e a cada dia internalizar o sentimento de 

pertencer a essa realidade (MAIA; SANCHES; 

VASCONCELLOS, 2019). 

No que tange as condições de saúde são diversas as 

situações/fatores de risco que propiciam o adoecimento dessas 

pessoas. A privação, ausência de garantia dos seus direitos 

fundamentais, alimentação incerta, sede/ausência de água 

potável, trabalho informal, distanciamento da família, 

preconceito, discriminação, estigmatização, medo de sofrer 

algum tipo de violência, exposição as mudanças climáticas, são 

fatores que corroboram para o adoecimento de pessoas em 

situação de rua (HALLAIS; BARROS, 2015; VALLE; FARAH; 

CARNEIRO JUNIOR, 2020). 

Diante do exposto, faz-se necessário reconsiderar como 

o cuidado está sendo prestado a essa população, pautando as 

intervenções/assistência nas singularidades desse grupo, bem 

como elaborar/implementar políticas públicas que visem a 

melhoria das condições de sobrevivência de pessoas em 

situação de rua (ALCANTARA; ABREU; FARIAS, 2015).  

Contudo, visando garantir direitos básicos a essa 

população, foi publicado o decreto 7.053/2009, que institui a 

política nacional para a população em situação de rua, que tem 

por objetivo assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro 

aos serviços e programas que integram as políticas públicas de 

saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, 

segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda (BRASIL, 

2009). Entretanto, a sua aplicabilidade ainda deixa a desejar em 

muitos aspectos, sendo assim, faz-se necessário uma melhor 

operacionalização da mesma. 
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Identificar as estratégias que estão sendo aplicadas para 

a prevenção de doenças em pessoas que se encontram em 

situação de rua é relevante, especialmente para profissionais 

de enfermagem, dado que prestam assistência direta desde a 

atenção primária em saúde, consultórios na rua, a assistência 

de média e alta complexidade. Os achados  desse estudo 

podem indicar quais as estratégias mais eficazes para serem 

aplicadas e propiciará a disseminação de informações que 

podem ser subsidio para melhoria das intervenções que estão 

sendo direcionadas a esse público, visando a garantia de um 

dos direitos básicos do ser humano: a saúde. 

Contudo, o presente estudo tem por objetivo descrever 

as condutas frente a prevenção de doenças nas pessoas que 

se encontram em situação de rua. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, realizada no período 

de agosto a setembro do ano 2020 e seguiu onze etapas para 

sua operacionalização, baseadas das recomendações de 

MOHER et al. (2015) 

• Etapa 1: Estabelecimento da questão de pesquisa. 

A pesquisa partiu do seguinte questionamento “Quais são as 

condutas de prevenção de doenças direcionadas para pessoas 

em situação de rua?” 

• Etapa 2: Definição dos descritores 

Os descritores definidos foram: Homeless persons AND 

Disease Prevention  
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• Etapa 3: Seleção das bases de dados, Portal e 

Biblioteca 

Selecionu-se a base de dados Scielo, o Portal PubMed e a 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

• Etapa 4: Construção de instrumento de coleta de dados 

As variáveis elencadas nesta pesquisa e presentes no 

instrumento de coleta de dados incluíam: ano de publicação, 

revista de publicação, área de formação do primeiro autor, tipo 

metodológico de artigo (transversal, coorte, caso controle, 

estudo de caso, metanálise, experimental), local de coleta de 

dados, amostra, objetivo do artigo, principais resultados 

referentes a condutas de prevenção de doenças para pessoas 

em situação. 

• Etapa 5: Definição dos critérios de inclusão e exclusão 

Definiu-se como critérios de inclusão: artigos publicados nos 

idiomas inglês, português e espanhol; no período de 2015 a 04 

de agosto de 2020; disponíveis na íntegra, sem custo para 

acesso; que abordassem a temática; envolvessem pessoas em 

situação de rua. Foram excluídos artigos com método carta de 

opinião, revisão integrativa, relato de caso; que não 

abordassem a temática; com custo para acesso; artigos 

repetidos. 

• Estapa 6: Busca nas bases de dados, Portal, Biblioteca 

utilizando os descritores e os critérios de elegibilidade 

Ao realizar a busca nas bases de dados com os descritores 

Homeless persons AND Disease Prevention foram encontrados 

os seguintes resultados: PUBMED 106 artigos; Scielo um artigo 
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e BVS 161 artigos. Desta forma a população desta pesquisa é 

composta por 268 artigos. 

• Etapa 7: Leitura dos títulos e resumos dos artigos 

encontrados em cada base de dados 

Nesta etapa procedeu-se a leitura dos artigos quanto aos títulos 

e resumos verificando se correspondia a temática e se 

encaixava nos critérios de elegibilidade. 

• Etapa 8: Exclusão e Seleção dos artigos após leitura 

dos títulos e resumos 

Excluíram-se todos os artigos que não atendiam aos critérios 

de inclusão e justificou-se sua exclusão. 

• Etapa 9: Leitura, na íntegra, dos artigos selecionados 

na etapa anterior e preenchimento do instrumento de 

coleta de dados 

Procedeu-se a leitura completa dos artigos selecionados após 

leitura dos títulos e resumos, para aqueles selecionados após 

leitura na íntegra foi preenchido o instrumento de coleta de 

dados contendo as variáveis supracitadas. 

• Etapa 10: Exclusão de artigos após leitura na íntegra 

Para os artigos que após a leitura na íntegra verificou-se que 

não se encaixavam no objetivo desta pesquisa, excluíu-se e 

justificou-se o motivo. 

• Etapa 11: Confeccção e discussão dos resultados 

Os resultados desta pesquisa estão dispostos em quadros e 

figuras e discutidos com base no referencial teórico sobre a 

temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 A Figura 1 demonstra os passos para realização desta 

pesquisa através do fluxograma prisma, com as etapas de 

identificação, elegibilidade e inclusão referentes aos artigos 

incluídos na amostra que totalizaram em 30. 

 

Figura 1. Fluxograma prisma dos artigos incluídos e excluídos 
nesta revisão integrativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da pesquisa, 2020. 

 

 Quanto as características dos artigos incluídos na amostra, 

destaca-se que 20% (6) não descreveram o local de coleta de 

dados, 10% (3) foram realizados nos Estados Unidos, 10% (3) 

California, 6,66%(2) no Brasil, 6,66% (2) Nova York, 10%(3) não 

se aplica devido ao tipo de estudo, 3,33%(1) em Londres, 
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Minneapolis, Otawa, India, Boston, Holanda, Itália, 

Atlanta/Georgia, Los Angeles, Nigéria, Quênia, 

respectivamente. 

 No aspecto referente a amostra ressalta-se que os estudos 

com maior quantitativo abordaram 7525 pessoas em situação 

de rua e foi realizado em Nova York, seguido por 2342 em 

Londres,  645 em Minneapolis, e o estudo com menor 

quantitativo englobou 19 pessoas em situação de rua sendo 

realizado na Holanda. Observou-se ainda a inclusão de dois 

estudos que considerou 60 funcionários de habitações de apoio 

permanente realizado em Los Angeles, e outro realizado no 

Brasil que foi realizado com 17 profissionais que trabalhavam 

na equipe de consultório na rua. 

 

Tabela 1. Características dos artigos incluídos na pesquisa. 

Variável N % 
Ano de publicação   
2015 4 13,33 
2016 3 10 
2017 3 10 
2018 6 20 
2019 6 20 
2020 8 26,6 
Área de atuação/formação do primeiro autor   
Saúde Pública 6 20 
Medicina 6 20 
Ciências da Saúde 4 13,3 
Não encontrado 4 13,3 
Psiquiatria 2 6,66 
Serviço Social 1 3,33 
Enfermagem 1 3,33 
Epidemiologia 1 3,33 
Psicologia 1 3,33 
Manual do MS 1 3,33 
Recomendações CDC 1 3,33 
Comitê de práticas de imunização 1 3,33 
Divisão de hepatites virais 1 3,33 
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Método/Tipo de Estudo   
Descritivo 6 20 
Manual do MS/protocolo 4 13,33 
Não descrito 4 3,33 
Qualitativo 3 10 
Revisão Sistemática 2 6,66 
Observacional 2 6,66 
Transversal 1 3,33 
Retrospectivo 1 3,33 
Longitudinal 1 3,33 
Pesquisa de intervenção 1 3,33 
Análise temática 1 3,33 
Relatório 1 3,33 
Coorte prospectiva 1 3,33 
Ensaio clínico randomizado 1 3,33 
Cluster randomizado 1 3,33 

Fonte: da pesquisa, 2020. 

 

 Respondendo ao objetivo do estudo as Figuras 2 e 3 

descrevem as principais condutas e/ou intervenções realizadas 

com a finalidade de prevenir doenças em pessoas em situação 

de rua.  

 Pode-se observar que a Figura 2 aborda aspectos 

relacionados a doenças respiratórias, especificamente 

tuberculose e COVID-19, doenças virais como HIV/aids, 

hepaties e HPV.  

 

Figura 2. Representação das principais condutas de prevenção 

a doenças em pessoas em situação de rua categorias doenças 

respiratórias e virais. 
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Fonte: da pesquisa,2020. 

Fonte: da pesquisa,2020. 
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Aspectos relacionados a categoria: doenças virais 

A exposição ao vírus da hepatite C torna-se bem mais 

evidente nas pessoas em situação de rua influenciado pelos 

comportamentos vulneráveis, como: compartilhamento de 

perfurocortantes, uso de drogas injetáveis, sexo desprotegido, 

piercings (FERREIRA et al., 2017). 

A hepatite A também encontra-se estabelecida como 

foco em condutas de prevenção, através da vacinação para 

pessoas em situação de rua acima de um ano de idade. Estudo 

relata a incidência de hepatite A neste grupo populacional 

devido ao udo de drogas e falta de moradia, resultando na 

convivência em ambientes insalubres (FOSTER et al., 2018). 

Dentre as doenças virais citadas neste trabalho 

encontra-se o  HIV/aids que mais uma vez está assocido a 

práticas sexuais de risco, múltiplos parceiros sexuais, 

percepção de risco reduzida, conhecimento frágil, 

desconhecimento do status sorológico do parceiro. Sendo 

assim, para todas as doenças virais elencadas nesta pesquisa 

pode-se estabelecer como uma das condutas de prevenção a 

práticas sexual protegida, aconselhamento, testes rápidos e 

acesso ao profilaxia pré-exposição (PATRÍCIO, 2019). 

 

Aspectos relacionados a categoria: doenças respiratórias  

A Covid-19 apresenta-se de forma propícia a infecção 

devido a aglomeração de pessoas, fragilidade de acesso diário 

a ambientes limpos para realizar higiene pessoal, não possuem 

local adequado para descansar e muito menos equipamentos 

que reduzam as chances de infecção como máscara e álcool 

70% (TSAI; WILSON, 2020). 

Além disso, grande parte das pessoas em situação de 

rua apresentam transtornos mentais, comportamentos 
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vulneráveis a doenças respiratórias como tabagismo e abuso 

de susbtâncias psicoativas (TSAI; WILSON, 2020). 

Atualmente, o mundo enfrenta uma pandemia causada 

pelo SARS-CoV-2, nesse sentido a População em Situação de 

Rua (PSR), que apresenta grande vulnerabilidade social e 

dificuldades de acesso ao sistema de saúde, carece da 

implementação de estratégias efetivas no enfrentamento da 

pandemia. Para tanto as estratégias vão desde as mais simples 

voltadas para conscientização, distribuição de itens de higiene 

e alimentação e distribuição de máscaras, até as mais 

complexas que envolvem rastreio e encaminhamento dos casos 

suspeitos para a rede hospitalar, adaptação de pontos de 

acolhimento e criação de abrigos temporários (HINO; SANTOS; 

ROSA, 2018; HONORATO; OLIVEIRA, 2020). 

No que tange as medidas que visam a prevenção da 

tuberculose em PSR estas englobam medidas de incentivo 

material: distribuição de cesta básica, transporte e da 

medicação, nos casos, onde a infecção já ocorreu; possibilitar 

o acesso a habitação; promoção de práticas socioeducativas 

que visam a prevenção ou adesão ao tratamento e estratégias 

de cuidado centradas na PSR (PEREIRA et al., 2016; ALECRIM 

et al., 2016). 

A figura 3 demonstra condutas relacionadas a prevenção 

de pessoas em situação de rua nos aspectos comportamentais 

e outros. 
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Figura 3. Representação das principais condutas de prevenção 

a doenças em pessoas em situação de rua, categorias 

comportamentais e outros. 

Fonte: da pesquisa, 2020. 

 

Aspectos relacionados ao âmbito: comportamentais 

 Dentre os itens que englobam comportamentos de 

pessoas em situação de rua e suas respectivas estratégias de 

prevenção de doenças, destacaram-se o tabagismo, uso de 

drogas injetáveis e a qualidade de vida.  

Neste sentido, sabe-se que o tabagismo reflete um 

grande impacto na sáude, podendo contribuir para o câncer de 
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pulmão, sendo fundamental estabelecer estratégias para 

reduzir o consumo de cigarro. Sendo assim, estabeleceu-se 

que a terapia cognitivo-comportamental pode ser uma 

excelente alternativa, e usa da educação, preparação para os 

sintomas de abstinência, identificação dos fatores associados, 

desenvolve habilidades de enfrentamento, resolução de 

problemas, controle do estresse e relaxamento. Ainda tem-se 

um modelo chamado de cinco “R” que permite entender a 

relevância, riscos, recompensas, obstáculos, repetição 

(MCDOUGAL; OCK; DEMERS; SOKOLOVE, 2019). Todos 

esses aspectos proporcionam motivação para cessar o 

tabagismo, portanto é uma alternativa essencial para ser 

implementada com a população em situação de rua. 

Quanto ao fornecimento de locais especializados para o 

uso de drogas injetáveis,conhecidos como salas de consumo 

de drogas (DCRs), diversas pesquisas apontam que essa 

estratégia reduz os danos associados ao compartilhamento de 

perfurocortantes, além de monitorar as doses utilizadas, pois 

seu uso é feito sob monitoramento de equipe de saúde. Desta 

forma, contribui para redução de doenças infectocontagiosas e 

overdose. Estas salas fornecem um ambiente limpo, seguro, 

disponibilizam testagem para algumas doenças. Um estudo que 

avaliou 91 DCRs em nove locais, Holanda, Suíça, Alemanha, 

Espanha, Dinamarca, Luxemburgo, Austrália, Canadá e 

França, detectou a presença de diversos profissionais neste 

processo, como enfermeiro, assistente social, educadores de 

saúde, médicos, psicólogos e gerentes. Além disso, observou 

que além da supervisão da administração de medicamentos, 

era disponibilizado seringas e agulhas para uso no local e 

encaminhamentos caso necessário, além de aconselhamentos 

sobre HIV e testagem (BELACKOVA et al., 2018).  
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Outro estudo que observou DCRs na Dinamarca 

evidenciou efeito positivo quanto a prevenção de doenças 

infectocontagiosas e conscientização dos usurários, 

influenciando no bem-estar dos mesmos (KAPPEL et al., 2016). 

Entretanto, no Brasil, estamos distantes de chegarmos a este 

nível e observa-se que a equipe de saúde necessita cada vez 

mais de capacitação para entender o universo do uso de drogas 

e a redução de danos (SOUZA; RANZONI, 2018). 

A promoção da qualidade de vida proporcionada por 

abrigos ou centros de referências para pessoas em situação de 

rua, através de um estilo de vida saudável como a prática de 

atividade física é fundamental para prevenção de doenças, 

interação, descoberta de talentos, dentre outros. Entretanto, 

pesquisa ressalta que a falta de motivação e assiduidade é um 

desafio para proporcionar exercícios físicos para esta 

população (MAINGUET, 2018). 

 

Aspectos relacionados a categoria: outros 

É evidente a vulnerabilidade da pessoa em situação de 

rua frente ao contágio de doenças, não se tornando possível 

tratar a doença sem tratar sua causa (DESMENNU; TITLOYE; 

OWOAJE, 2018).  Dentre as possibilidades para 

determinadas populações saírem das ruas encontram-se a rede 

de apoio e fortalecimento social, com oportunidades para 

reconstruir a vida através da reorganização escolar, profissional 

e financeira (SICARI; ZANELLA, 2018).  

Diferente do que é pensado, as pessoas em situações de 

rua possuem justificativas para permanecerem, e determinadas 

justificativas são de caráter psicossocial, indo de falta de abrigo 

familiar ou medo da família, até a própria sensação de utilidade 

(PINHEIRO; MONTEIRO, 2016). As estratégias de prevenção 
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com característica psicossocial, como a terapia cognitivo-

comportamental, familiar, entre outros de assistência social, 

ajudam a constituir uma rede de apoio adequada para os 

moradores de rua (PINHEIRO; MONTEIRO, 2016). 

Existe também, a falta de conhecimento frente a 

prevenção e transmissão de infecções sexualmente 

transmissíveis (IST’s) (EMBLETON et al., 2016), considerando 

que, um dos principais fatores consequentes de adquirir as 

infecções nesta população em estudo é a falta de percepção 

dos mesmos diante sua própria vulnerabilidade (CIRIACO et al., 

2019), torna-se viável como método preventivo, a 

implementação de programas de saúde sexual e reprodutiva.  

A população que vive em situação de rua 

frequentemente irá entrar em contato com doenças somáticas, 

e dentre os que entram, muitos precisam de cuidados paliativos 

ao fim da vida, o pouco que se sabe a respeito desta temática 

é que, os cuidados na fase paliativa não são satisfatórios nesta 

população (DE VEER et al., 2018). Os cuidados paliativos 

devem ser realizados, sendo componente indispensável na 

assistência à pessoa, promovendo o bem-estar e conforto 

diante à morte (EVANGELISTA et al., 2016).  
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CONCLUSÕES 

  

 O presente estudo identificou na literatura que as 

estratégias adotadas perpassam ações de educação em saúde 

e englobam imunização, rastreio precoce para doenças, 

possibilidade de acesso a habitação, instituir incentivos 

materiais como forma de garantir maior adesão as 

ações/atividades que visam a prevenção de doenças, dentre 

outras estratégias, cuja finalidade é angariar uma proporção 

cada vez maior de pessoas em situação de rua para os serviços 

que trabalham a prevenção de doenças nesse público, seja nos 

consultórios na rua ou espaços que constituem a atenção 

primária a saúde. 

Identificar as estratégias que estão sendo adotadas frente 

a prevenção de doenças nas pessoas que se encontram em 

situação de rua é de grande relevância, pois no âmbito da 

gestão os achados possibilitam compreender as diversas 

estratégias que estão sendo aplicadas e, concomitantemente, 

gera subsídios para melhorá-las, na perspectiva de serem 

analisadas, discutidas e adaptadas as diversas realidades que 

essas pessoas se encontram, de modo que as ações que visam 

a promoção da saúde e prevenção de doenças possam ser 

fortalecidas e melhor operacionalizadas, objetivando minimizar 

os problemas de saúde que são mais prevalentes nessa 

população. 

Ademais, possibilita aos profissionais que prestam 

assistência de saúde a pessoas em situação de rua, em 

especial a enfermagem, arcabouço científico para embasar 

tomadas de decisão na perspectiva de prestar assistência 

resolutiva e de qualidade. 
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