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“A complexidade dos problemas planetários exige uma 
profunda reflexão sobre a indissociabilidade das interações 
humanas e ambientais. Não obstante, o papel da educação é 
provocar o debate e a reflexão em torno das formas pelas 
quais nosso modo de pensar e de agir impactam na saúde do 
planeta e ameaçam a vida de inúmeras espécies. Por isso 
precisamos de educadores capazes de arquitetar o futuro, 
cultivando mensagens de esperança e de cuidado nas novas 
gerações sementes de hoje, árvores do amanhã.” 

Joselito Santos 



 
 

PREFÁCIO 
 

A citação de Soren Kierkegaard no século XIX diz que 

a vida só pode ser comprrendida olhando-se para trás, mas 

só pode ser vivida olhando-se para frente. Esta é a proposta 

deste que apresenta diversidade sobre uma temática com 

abordagens variadas demonstrado ser um livro para 

contribuir com o conhecimento do leitor na área da saúde sob 

conteúdo dividido nos módulos de saúde, atenção a saúde, 

farmácia e saúde mental. 

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, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 

Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 

O que é saúde? O assunto foi discutido durante esse 

evento e aqui apresentado em forma resumida para registrar 

a preocupação dos profissionais envolvidos com o tema 

portanto, desejamos boa leitura e reflexão. 

Os livros “SAÚDE: os desafios do mundo 

contemporâneo 1, 2, 3 e 4” 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 Nacional de Saúde e 

Meio Ambiente realizado entre os dias 17 e 18 de novembro 

de 2017 na cidade de João Pessoa-PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso Nacional 

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. 

Em SAÚDE: os desafios do mundo contemporâneo 1, 

estão os títulos relacionados a saúde da criança, adolescente, 

homem, mulher, trabalhador e idoso. Nos textos é observado 

reflexão a saúde do indivíduo em crescimento físico e ser 

social inseridos nos direitos, cuidados e os fatores de riscos 

associados a falha na prestação dessa atenção.  

No segundo “SAÚDE: os desafios do mundo 

contemporâneo 2 tema é atenção a saúde apresentado em 

títulos que enfatizam a vantagem do planejamento, 

ferramentas utilizadas para diagnóstico situacional, 

experiências vivenciada e estratégias para redução de danos 

a saúde. 



 
 

Em SAÚDE: os desafios do mundo contemporâneo 3 

estão os títulos de farmácia que destacam a utilização dos 

recursos naturais como adjuvantes na terapêutica 

medicamentosa, novas abordagens de auxílio diagnóstico, 

biotecnologia e relato de experiência profissional. 

O último livro, “SAÚDE: os desafios do mundo 

contemporâneo 4 apresenta interdisciplinaridade entre 

saúde mental, fisioterapia, educação física, anatomia e 

fisiologia concentrado em títulos com temas que relatam 

experiência profissional nas áreas afins, estudos de 

comportamentos humano, avaliação fisioterápica e 

aboradagens teóricas sobre fisiopatologia e anatomia.  

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 
 

ALEITAMENTO MATERNO: ENFOQUE 
PRECONIZADOR AOS SEUS MÚLTIPLOS 

BENEFÍCIOS 
 

Hirisdiane Bezerra ALVES 1 

Hirisleide Bezerra ALVES 2  
1 Graduanda em Enfermagem, UNINASSAU; 2 Mestranda em Genética, UFPE 

dianyalves06@gmail.com.br 

 

RESUMO: O leite materno é um alimento de suma importância 
para a saúde, cujos benefícios não se restringem a fase infantil 
mas perduram por toda a vida da pessoa que foi amamentada 
de forma adequada. É um alimento complexo, insubstituível, 
perfeitamente adaptado ao metabolismo da criança por conter 
todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento físico 
e mental da mesma. Embora, o leite materno tenha múltiplos 
benefícios à vida, muitas vezes não é administrado à criança, 
sendo esta ação fator promissor de várias doenças no futuro, 
além de gastos econômicos, pois a criança que não o recebe 
cresce com o organismo susceptível a adquirir os mais diversos 
patógenos, tendo uma saúde bastante frágil, onde o uso de 
medicamentos será comumente utilizado para reverter as 
doenças advindas. Nesse contexto, o presente artigo objetiva 
expor a importância do aleitamento materno, enfatizando seus 
principais constituintes, bem como, os múltiplos efeitos 
benéficos para a criança. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
integrativa, a partir de artigos científicos oriundos das bases 
MEDLINE/PUBMED, LILACS e SCIELO, além de revistas 
eletrônicas de sáude. O leite materno é um alimento natural 
para os bebês, fornecendo-os todos os nutrientes necessários 
para os seus primeiros meses de vida, atuando não somente no 
desenvolvimento cerebral, mas no crescimento e composição 
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corporal, influenciando na progamação metabólica com impacto 
sobre doenças crônicas do adulto, sendo relacionadas com a 
dieta-imunidade. 
Palavras-chave: Leite materno. Aleitamento exclusivo. 

Nutrientes essenciais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A infância corresponde ao período no qual grande parte 

das potencialidades humanas são desenvolvidas. Os distúrbios 

que incidem nessa época são responsáveis por graves 

consequências futuras para os indivíduos e até mesmo para as 

comunidades. Um dos fatores promissores desses distúrbios é 

a interrupção do aleitamento materno, que acaba por privar a 

criança de inúmeros nutrientes necessários ao seu organismo. 

Apesar do considerável aumento na frequência e 

duração da amamentação nas últimas décadas (SILVA et al., 

2017), o assunto ainda é de caráter apreensivo. A preocupação 

com os efeitos advindos do desmame precoce constitui fator 

comum nas agendas de saúde coletiva do Brasil, visto que o 

desmame é um problema de caráter socioeconômico, que afeta 

não só a saúde das crianças que não são amamentadas 

adequadamente, mas também a economia do país, pois com 

mais pessoas susceptíveis a doenças a demanda com gastos 

por medicamentos e vagas hospitalares aumenta.  Alguns 

estudos têm demonstrado que a interrupção precoce do 

aleitamento materno exclusivo favorece o desenvolvimento de 

doença atópicas, incluindo asma, bem como, aumento do risco 

para desenvolvimento de doença celíaca, doença de Crohn, 

colite ulcerativa, linfoma, doença de Hodkin e leucemia 

(VENANCIO et al., 2012; SILVA et al., 2014).  
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O ato de amamentar constitui um fator importante sob 

vários aspectos: do ponto de vista econômico, os benefícios 

relacionados à amamentação incluem a economia gerada pela 

redução de custos com alimentação (SILVA et al., 2014; 

BOCCOLINI, 2012; VIEIRA et al., 2014); quanto a saúde 

materna, favorece a recuperação pós-parto, a involução uterina 

e a diminuição do sangramento; além disso, verifica-se a 

redução na probabilidade de incidência de câncer de mama e o 

maior espaçamento entre as gestações (SOARES, 2013; 

PEREIRA, 2015). 

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural 

de proteção e nutrição, é o alimento ideal para o crescimento e 

desenvolvimento adequado de crianças, do qual é indicado de 

forma exclusiva até o sexto mês e complementado com outra 

dieta em até 24 meses de idade. A qualidade do leite materno 

é fundamental para a sobrevivência de crianças de alto risco ao 

nascer, como é o caso do prematuro, para este as vantagens 

da amamentação são várias, podendo-se destacar as 

propriedades nutritivas e imunológicas, sua função na 

maturação gastrintestinal, aumento do desempenho neuro-

comportamental, proteção contra infecções, melhor 

desenvolvimento cognitivo e psicomotor, menor incidência de 

re-hospitalização e, principalmente, a formação e o aumento do 

vínculo afetivo mãe/filho (SILVA et al., 2014; LEONE et al., 

2012).  

O leite materno constitui a mais sensível, econômica e 

eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil, 

crianças que são amamentadas por mais tempo têm menor 

morbidade e mortalidade, menos mal oclusão dentária, e maior 

inteligência do que aquelas que são amamentadas por períodos 

mais curtos ou não são amamentadas (MACIEL et al, 2016). Os 
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benefícios da amamentação natural não atingem a criança 

apenas quando bebê, estendendo-se para sua saúde futura 

(PEREIRA, 2015). Na fase adulta, a presença de amamentação 

quando bebê está relacionada à diminuição de risco para 

doenças cardiovasculares, redução ou adiamento do 

surgimento de diabetes em indivíduos susceptíveis, risco 

reduzido de desenvolver câncer antes dos 15 anos por ação 

imunomoduladora fornecida pelo leite e metade do risco de 

disfunção neurológica (SOARES, 2013). 

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva expor a 

importância do aleitamento materno, enfatizando seus 

principais constituintes, bem como, os múltiplos efeitos 

benéficos para a criança. Embora o assunto seja bastante 

comum, os indicadores sobre o desmame precoce ainda são 

grandes, daí a importância de difundir esse tema a fim de 

instruir a sociedade e principalmente as mães da importância 

que o leite possui para a vida do bebê. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

As bases de dados do MEDLINE/PUBMED, LILACS e 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), além de revistas 

eletrônicas de sáude, foram consultadas para o levantamento 

de artigos científicos publicados em periódicos indexados, 

compreendidos no período de 2012 a 2017. Na estratégia de 

busca, foram utilizados os descritores: desmame precoce, 

aleitamento materno, doenças relacionadas ao desmame, 

nutrientes do leite materno. Dos artigos encontrados, foram 

selecionados 15 para constituir tal revisão de literatura, 

utilizando-se como critérios de inclusão artigos relacionados ao 

tema, com ênfase à problemática proposta. As informações 
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levantadas foram organizadas em sessões, e as conclusões 

estabelecidas conforme a convergência dos dados extraídos 

das fontes bibliográficas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amamentação exclusiva é a melhor maneira para 

alimentar uma criança nos seis primeiros meses de vida e deve 

ser iniciada tão logo quanto possível, preferencialmente na 

primeira hora após o nascimento (PEREIRA, 2015). Segundo 

uma pesquisa realizada em quatro distritos rurais de Gana, 

analisaram-se dados de 11.316 crianças oriundas de gravidez 

não gemelar, nascidas no período entre julho de 2003 e junho 

de 2004, com sobrevida de dois dias após o nascimento, onde 

já se havia iniciado a amamentação (SILVA et al., 2014; LEONE 

et al., 2012), verificando-se que a amamentação precoce pode 

reduzir de maneira considerável a mortalidade neonatal. Essa 

mortalidade provinda de múltiplas etiologias poderia ser 

reduzida em até 16,3% se todas as crianças recebessem o leite 

materno no primeiro dia de vida, chegando a 22,3% se a 

amamentação ocorresse na primeira hora (SILVA et al., 2014; 

VIEIRA et al., 2014). 

O leite materno é um alimento natural para os bebês, 

fornecendo-os todos os nutrientes necessários para os seus 

primeiros meses de vida, onde não há a necessidade de ingerir 

outros alimentos ou até mesmo água. É composto por fatores 

de proteção contra infecções comuns da infância, sendo 

perfeitamente adaptado ao metabolismo da criança, a sua 

composição bioquímica varia de mãe para mãe, em diferentes 

horas do dia, nas diversas horas da amamentação e até mesmo 

durante uma mamada. 
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De acordo com a Organização do Mundial de Saúde 

(2014), o leite é o alimento original, primordial e essencial na 

fase inicial de uma criança, pois atua não somente no 

desenvolvimento cerebral, mas no crescimento e composição 

corporal, influenciando na progamação metabólica com impacto 

sobre doenças crônicas do adulto, sendo relacionadas com a 

dieta-imunidade. O aleitamento é, portanto, um processo que 

fornece o alimento vital para o recém-nascido no seu 

desenvolvimento, mas sua falta pode, também, acarretar 

problemas. 

No leite materno estão contidas todas as proteínas, 

vitaminas, gorduras, água e outros componentes necessários 

para o completo e correto desenvolvimento do recém-nascido. 

Ele contém ainda substâncias fundamentais, como anticorpos e 

glóbulos brancos, essenciais para proteger o bebê contra 

doenças (SOARES, 2013). Embora o preciso papel dos 

leucócitos presentes no leite materno ainda não tenha sido 

determinado, estes são os principais componentes celulares 

presentes no início do aleitamento. O recém-nascido ingere em 

média 108 leucócitos por dia, dos quais aproximadamente 90% 

são macrófagos e cerca de 5 a 10% são linfócitos. A maior 

concentração de células ocorre nos primeiros dias de 

aleitamento, e após 2 a 3 meses o número de células diminui, 

no caso dos leucócitos para níveis indetectáveis. 

Relativamente, aos leucócitos polimorfonucleares, acredita-se 

que a sua principal função é a defesa do tecido mamário e em 

menor grau a imunocompetência do lactente, através da 

fagocitose ao nível da mucosa do trato gastrintestinal pelos 

neutrófilos (SILVA et al., 2017). Os linfócitos T perfazem 

aproximadamente 80% do total, igualmente distribuídos entre 

subpopulações CD4+ e CD8+, enquanto que os linfócitos B são 
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identificados pela presença de Igs de superfície. As células B 

proliferam e há formação de anticorpos (o que não se verifica 

nas fórmulas de leite artificial). Ambos os linfócitos T e B são 

reativos contra organismos que invadem o trato gastrintestinal 

(PEREIRA, 2015; SILVA et al., 2014; VENANCIO et al., 2012). 

A composição do leite materno é seguida de três fases: 

colostro, leite de transição e leite maduro. Colostro corresponde 

ao primeiro leite materno (até aos 6 dia após o parto), muito rico 

em proteínas, confere ao bebê a primeira proteção imunitária. 

Sua produção ocorre no primeiro trimestre da gestação até os 

primeiros dias pós-parto, inicialmente com coloração amarela, 

tornando-se líquida pouco antes do parto para atender as 

necessidades do recém-nascido, modificando para leite de 

transição e leite maduro do terceiro ao décimo quarto dia.O 

colostro contém o dobro de nutrientes, menor concentração de 

lactose e maior concentração de sais minerais, comparado ao 

leite maduro; apresenta as imunoglobulinas IgA, IgG e IgE, 

responsáveis por evitar o crescimento de microrganismos; 

destas imunoglobulinas presentes, 90% encontra-se na forma 

de IgA, que agem contra diversos vírus e bactérias, juntamente 

com as enzimas lactoferrina e lisozima (SOARES, 2013). O 

colostro também possui altas concentrações de vitamina A, E, 

carotenoides, além disso, em sua composição há a presença 

de linfócitos T e B, monócitos, neutrófilos e células epiteliais, 

apresentando como células principais os macrófagos, com 

percentual de cerca de 90 à 95% (BOCCOLINI, 2012). Possui 

cerca de 67 Kcal para cada 100ml, apresentando volume de 

dois a 20ml por mamada.  

Além disso, o colostro permite que o bebê elimine em 

suas primeiras fezes o mecônio (substância verde-escura, 

pastosa e viscosa, constituída por muco, enzimas e sais de bile, 
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que se encontra no intestino de um feto de 36 semanas de 

gestação). O colostro possui ainda o fator bífido, que é 

responsável pelo crescimento da microbiota intestinal 

caracterizada pela presença de Lactobacillus bifidus (SOARES, 

2013). Leite de transição apresenta-se do 7º ao 14º dia de 

puerpério, verificando-se aumento de volume e estabilização de 

sua composição no final desse período. O leite maduro 

compreende uma composição variável durante as fases da 

lactação e contém, além das vitaminas A, D e B6, os minerais 

cálcio, ferro e zinco. Seu conteúdo energético oscila ao redor 

58kcal/100ml, em contraste com as 71kcal/100ml existentes no 

leite maduro (GRAZZIOTIN, 2014). 

A pricipal fonte de energia contida no leite materno é 

proveniente de gordura, especificamente de triglicerídeos 

(cerca de 98%). Há também gliceróis, fosfolipídeos, ácidos 

graxos livres, esteróis e esfingolipídeos, bem como, ácidos 

graxos de cadeia longa, tais como o araquidônico (AA; n-6) e 

docosahexanoico (DHA; n-3), provenientes dos ácidos graxos 

essenciais, os quais são fiundamentais para a função retiniana 

e participação da mielinização e da proliferação celular 

(SOARES, 2013; PEREIRA, 2015; SILVA et al., 2014). A 

tipologia do lipídio que é consumido pela mãe influencia 

diretamente na constituição dos ácidos graxos presentes no 

leite materno, exceto quanto ao colesterol e fosfolipídeos. Os 

fatores que modulam o conteúdo lipídico do leite estão 

expressos no Qua. (1). 

 

Quadro 1. Fatores que modulam o conteúdo lipídico do leite. 

http://www.maemequer.pt/estou-gravida/como-cresce-o-bebe/semana-a-semana/36a-semana-da-gravidez/
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Fonte: Adaptado de SOARES (2013); PEREIRA (2015); SILVA et al. 

(2014). 

 

A lactose é o principal carboidrato do leite materno, 

presente na concentração aproximada de 70g por litro. A 

lactose é crucial no processo de absorção de minerais como o 

cálcio, zinco, ferro e manganês e sua concentração no leite 

materno não indica relação com a dieta materna (MACIEL et al., 

2016). Embora a lactose, que é um dissacarídeo, seja o 

principal açúcar do leite, outros hidratos de carbono importantes 

são os oligossacarídeos, que também são fatores bioativos e 

não apenas elementos nutricionais. Os oligossacarídeos são o 

terceiro componente mais abundante do leite e perfazem 8% do 

conteúdo total de nutrientes. O conteúdo de oligossacarídeos 

do leite materno é um dos principais componentes que 
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determina a colonização bacteriana do trato gastrintestinal do 

lactente (SOARES, 2013). 

O leite materno também possui em sua composição 

substâncias como a endorfina que contribui para redução da 

dor, e aumenta a eficiência das vacinas, leucócitos, anticorpos, 

fator bífido que ajuda no não aparecimento da diarreia e 

presença de lactufurina, importante para evitar o crescimento 

de bactérias (BUENO, 2013). A redução de diarreias relaciona-

se ao crescimento do Lactobacillus bifidus, uma bactéria não 

patogênica que acidifica as fezes, dificultando a instalação de 

bactérias promissoras da diarreia, tais como Shigella, 

Salmonella e Escherichia coli. Um estudo foi realizado 

utilizando dados da pesquisa nacional sobre prevalência em 

aleitamento materno no Brasil e, observou-se certa correlação 

entre aumento das prevalências de amamentação exclusiva 

entre 1999 e 2008 e uma significativa diminuição das taxas de 

internação hospitalar por diarreia no mesmo período 

(BOCCOLINI, 2012). 

O leite materno contém um número vasto de fatores de 

crescimento, com efeitos comprovados na estimulação do 

crescimento, desenvolvimento e proteção do trato 

gastrintestinal do recém-nascido, aumentando a eficácia da 

barreira epitelial. Além disso, os seus efeitos também se 

verificam ao nível do sistema vascular, nervoso e endócrino 

sendo impossível replicar estes elementos nas fórmulas de leite 

de vaca comercializadas. Entre estes, encontram-se 3 muito 

importantes: Vascular Endothelial Growth Fator (VEGF), que 

regula a angiogênese e a vasculogênese, atuando 

principalmente nas células endoteliais; Hepatic Growth Fator 

(HGF), que estimula o crescimento, motilidade e morfogênese 

nas células epiteliais e em outros tipos celulares, além de ter 
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propriedades angiogênicas; EGF, fator crítico para a maturação 

e regeneração da mucosa intestinal (promove a divisão celular, 

a absorção de água e de glicose e a síntese proteica, entre 

outros mecanismos protetores da mucosa) (MACIEL et al., 

2016; PEREIRA, 2015; SILVA et al., 2014; SOARES, 2013). 

O leite materno proporciona um melhor desenvolvimento 

cognitivo, segundo um estudo realizado por Deoni et al. (2013), 

com 133 crianças de dez meses a quatro anos de idade, na 

Universidade Brown, nos Estados Unidos. Tal estudo 

acrescentou evidências de que o aleitamento materno é 

bastante importante para o desenvolvimento do cérebro do 

bebê, em comparação com as fórmulas de leite em pó e até 

mesmo a sua combinação com a amamentação. O estudo foi 

constituído por crianças que foram exclusivamente 

amamentadas durante os seus primeiros três meses de vida, 

verificando-se nestas um maior desenvolvimento da massa 

branca do cérebro − região associada à coordenação motora, 

linguagem e comunicação − quando comparadas com crianças 

alimentadas por fórmulas ou por combinação de fórmula e leite 

materno. Além disso, quanto maior o tempo durante o qual 

crianças foram amamentadas, maior o desenvolvimento 

cerebral. Tal conclusão foi comprovada com exames de 

ressonância magnética para acompanhar o desenvolvimento 

cerebral dessas 133 crianças de dez meses a quatro anos de 

idade, nenhuma dessas crianças apresentou problemas 

neurológicos ou outras complicações ao nascer (DEONI et al, 

2013). 

A ingestão do leite materno nos primeiros meses de vida 

associa-se a diminuição de índices obesidade no futuro. Foram 

realizados vários estudos que demonstraram a relação 

preconizadora em crianças maiores de 3 anos que foram 
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amamentadas corretamente ao nascer, constatando que estas 

possuíam menor frequência de sobrepeso que aquelas que não 

receberam amamentação exclusiva. Em uma revisão da OMS 

sobre evidências do efeito de aleitamento materno em longo 

prazo, os indivíduos amamentados tiveram uma chance 22% 

menor de vir a apresentar sobrepeso/obesidade (DEONI et al., 

2013). Entre os possíveis fatores relacionados a essa proteção 

contra obesidade, encontram-se um melhor desenvolvimento 

da autorregulação da ingestão de alimentos, e a composição do 

leite materno participando no processo de “programação 

metabólica”, fazendo com que o número e/ou tamanho das 

células gordurosas seja alterado, induzindo o fenômeno de 

diferenciação metabólica no organismo da criança. 

Através da amamentação tem-se uma redução do risco 

de infecções respiratórias e de ouvido. Vários estudos 

estrangeiros e, inclusive, realizados no Brasil mostraram que 

quando a amamentação é exclusiva, a probabilidade de a 

criança adquirir infecções respiratórias como a broquiolite é 

bem menor, comparada com as crianças que não tiveram 

amamentação exclusiva nos primeiros seis meses. Existem 

também evidências de que o aleitamento diminui a gravidade 

de doenças respiratórias virais (BUENO, 2013), além de 

prevenir otites. Estima-se redução de 50% de episódios de otite 

média aguda em crianças amamentadas exclusivamente por 3 

ou 6 meses quando comparadas com crianças alimentadas 

unicamente com leite de outra espécie (SILVA et al., 2014). A 

amamentação age contra infecções do ouvido e respiratória 

através da IgA secretora, um anticorpo resultante da resposta 

da mãe à exposição prévia a agentes infecciosos. Ela tem como 

característica sobreviver nas membranas da mucosa 

respiratória e ser resistente à digestão proteolítica. Além de 
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impedir que agentes patogênicos se fixem nas células da 

criança amamentada, ela limita os efeitos danosos do processo 

inflamatório (SOARES, 2013; DEONI et al., 2013). 

Segundo um estudo constituído por 150 crianças, que 

foram acompanhadas nos seis primeiros meses de vida, 

observou-se o efeito benéfico do aleitamento materno nos 

níveis de hemoglobina, por conferir o incremento de 0,099g/dL 

por mês nos níveis de hemoglobina das crianças expostas. 

Identificou-se, também, que a associação do aleitamento 

materno com o uso do leite de vaca provocou o declínio dos 

níveis de hemoglobina das crianças no mesmo período 

observado (β = -0,095g/dL; p = 0,025). Dessa forma, especula-

se que o benefício conferido pelo leite materno sobre os níveis 

de hemoglobina é anulado pelo leite de vaca quando este é 

oferecido à criança durante o período de amamentação ao seio 

(GUIMARÃES et al., 2012; SILVA et al., 2014). 

Formação bucal, sucção, deglutição e respiração do 

bebê são auxiliadas pela amamentação, visto que, tais funções 

primárias desenvolvem-se através de uma correta forma de 

amamentação, devendo constituir um sistema equilibrado, pois 

no ato de amamentar, a criança estimula um exercício físico 

contínuo que propicia o desenvolvimento da musculatura e 

ossatura bucal, proporcionando o desenvolvimento facial 

harmônico. Isso direciona o crescimento de estruturas 

importantes, como seio maxilar para respiração e fonação, 

desenvolvimento do tônus muscular, crescimento ântero-

posterior dos ramos mandibulares, anulando o retrognatismo 

mandibular (LEONE et al., 2012). Além disso, ele impede 

alterações no sistema estomatognático, a saber: prognatismo 

mandibular, musculatura labial superior hipotônica, musculatura 

labial inferior hipertônica, atresia de palato, interposição de 
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língua e atresia do arco superior e evita mal oclusões, como 

mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior e aumento 

de sobressaliência (BOCCOLINI, 2012).  

Em adição, o aleitamento diminui a disposição para 

diversas alergias; estudos mostram que a amamentação 

exclusiva nos primeiros meses de vida diminui o risco de alergia 

à proteína do leite de vaca, de dermatite atópica e de outros 

tipos de alergias, incluindo asma e sibilos recorrentes 

(PEREIRA, 2015). 

Além de todos os aspectos supracitados, uma pesquisa 

realizada de forma longitudinal com 102 crianças atendidas em 

uma instituição pública (Programa de Estimulação Exclusiva do 

Aleitamento Materno, PROAME), em Belém/PA, no período de 

fevereiro de 2000 a janeiro de 2001, onde todas nasceram a 

termo com um peso maior ou igual a 2.500 g, sendo 

amamentadas exclusivamente desde o nascimento, elucidou o 

crescimento e peso satisfatórios. O resultado da pesquisa 

demonstrou que o crescimento foi adequado para todas as 

crianças, duplicando o seu peso antes do quarto mês de 

vida. Apesar de uma desaceleração no ganho de peso e altura 

após o quarto mês, as médias de peso aos 6 meses foram 

maiores do que os padrões utilizados para comparação. 

Mostrou-se na conclusão da pesquisa que o peso médio dessas 

crianças exclusivamente amamentadas estava acima do 

percentil 50 da curva NCHS aos 6 meses, confirmando assim 

as vantagens nutricionais do leite materno, especialmente 

quando as mães recebem orientação sobre as técnicas 

adequadas para amamentar (VIEIRA et al., 2014; SILVA et al., 

2014). 

 

4 CONCLUSÕES  
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O leite materno é um alimento primordial, que possui 

elementos insubstituíveis, para importantes fins e com 

composição rica, exclusiva e única, onde a sua administração 

promove um vínculo mãe/filho, afeto, proteção e nutrição para 

a criança, constituindo uma econômica e eficaz intervenção 

para redução da morbimortalidade infantil. O ato de realizar a 

amamentação exclusiva gera um grandioso impacto na 

promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê e regozijo de 

toda a sociedade.  

A amamentação nos primeiros meses de vida deve ser 

indispensável a qualquer criança e, para que isso aconteça as 

informações sobre vitalidade do leite materno e a forma correta 

de amamentar, incluindo o período de tempo que essa dieta 

deve ser mantida para a criança, devem continuar sendo 

difundidos por todos os meios de comunicação, visando reduzir 

de forma preponderante os índices de desmame precoce. A 

amamentação nos primeiros dias de vida e se possível nas 

primeiras horas, eleva os níveis de proteção do bebê, 

diminuindo sua susceptibilidade à diversos patógenos, com 

impacto nos índices de internação e mortalidade infantil, 

acarretando, consequentemente, redução de gastos voltados 

para medicações e hospitalizações, proporcionando desse 

modo um grande avanço, tanto para a saúde quanto economia 

do país. 
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RESUMO: Objetiva-se investigar alterações emocionais do 
cuidador frente ao sofrimento da criança com câncer. Trata-se 
de uma revisão de literatura, realizada em fevereiro de 2017, 
nas bases: Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde, Index Psicologia - Periódicos técnico-científicos e na 
biblioteca Scientific Eletronic Library Online, com a pergunta 
norteadora: como os cuidadores vivenciam o sofrimento 
ocasionado pelo câncer infantil? Analisou-se estudos 
publicados de 2003 à fevereiro de 2017 que abordassem a 
temática e excluíu-se as duplicatas. A amostra foi composta por 
11 estudos. A análise ocorreu de forma interpretativa descritiva. 
Os dados foram expostos em três categorias analíticas. O 
sofrimento do cuidador relaciona-se à incertezas, experiências 
dolorosas e desesperadoras, alterações na dinâmica familiar e 
social e medo da perca. As intervenções realizadas pelos 
profissonais de saúde devem ocorrer de forma humanizada, 
desenvolvidas a partir da investigação de aspectos 
biopsicossociais e direcionadas a auxiliar o enfrentamento, 
aconselhar, acompanhar, tratamento, estabelecer vínculo 
terapêutico, facilitar a compreenção dos fenômenos e 
significados atribuídos ao tratamento oncológico. A assistência 
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ofertada deve contribuir para melhor enfrentamento do 
processo de adoecimento da criança, favorecendo a redução 
do sofrimento nesse contexto e a promoção do cuidar integral a 
partir do vínculo terapêutico, escuta qualificada e seguimento 
clínico. 
Palavras-chave: Saúde da Criança. Emoções. Oncologia.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer constitui uma doença crônico-degenerativa que 

afeta elevado número de pessoas a nível mundial, sendo 

considerado um problema de saúde pública (SOUSA et al., 

2012). O câncer infanto-juvenil caracteriza-se pela ocorrência 

de lesões malignas em indivíduos menores de 19 anos, embora 

seja considerado raro por representar de 2 a 3% de todos os 

tumores malignos, constitui a segunda causa de morte entre 

crianças e adolescentes (BRASIL, 2014; BRASIL, 2012). 

Esssa patologia repercute diretamente nas atividades de 

vida diária das crianças e familiares que acompanham o 

processo de diagnóstico, tratamento e recuperação. O cuidador 

de uma criança submetida ao tratamento quimioterápico pode 

apresentar diversos comportamentos, como agressividade, 

depressão e anseio da morte, o que requer atuação da equipe 

multiprofissional de saúde no que se refere à avaliação e ao 

suporte à pessoa e sua família (ANJOS; ESPIRITO SANTO; 

CARVALHO, 2015; ANGELO; RODRIGUES; MOREIRA, 2010).  

Embora possa ser profissional de saúde, parentes e ou 

amigos, na maioria das vezes o cuidador é a genitora. As mães 

sofrem tanto quanto devido: o luto antecipado, a modificação 

brusca nas atividades de vida diária, o abandono do trabalho, o 

sofrimento de pacientes vizinhos ao seu leito e por presenciar 

óbitos. Essas vivências podem desencadear e ou agravar 
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processos dissociativos e alterações do estado mental 

(SANTOS et al., 2011).  

A genitora geralmente é a principal cuidadora da criança 

e vivencia, principalmente, duas situações conflituosas: o tempo 

em que a mãe “vive o tempo da doença”, o qual é permeado de 

incertezas ao mesmo tempo em que “vive um tempo de luta pela 

vida” emergindo a necessidade de remover ameaças de morte 

da criança (MOREIRA; ANGELO, 2008, p. 2). 

O fato de possuir um filho com câncer instaura uma 

eminência de perca para a família, provoca dor principalmente 

psicológica (CASTRO, 2010). A percepção das mães sobre o 

tema normalmente é rodeada de sentimentos de negação e 

resignação de maneira a alterar todo o cotidiano da cuidadora. 

Desse modo, os cuidados não devem ser exclusivos das 

crianças, mas envolverem a mãe que também vivencia todo o 

processo (LAWRENZ; PEUKER; CASTRO, 2016). 

Uma das experiências marcantes é o momento do 

diagnóstico, sobretudo devido a comunicação muitas vezes não 

ser sistematizada, acarretando impactos psicológicos como 

depressão e ansiedade. Nesse sentido, o papel da equipe de 

saúde, em especial do psicólogo, torna-se essencial de maneira 

a minimizar os danos pela realização de acolhimento com uso 

de tecnologias leves que conduzem a formação de vínculo 

terapêutico, escuta qualificada e seguimento clínico. O 

psicólogo deve realizar assistência humanizada, de modo a 

tentar minimizar o sofrimento psíquico vivenciado pelos 

cuidadores de crianças diagnosticadas com câncer 

(QUINTANA et al., 2011). 

Nesse sentido, na assistência ao cuidador de criança 

com câncer, faz-se indispensável novos métodos que auxiliem 

na comunicação durante as fases do adoecimento ou mesmo 
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nas fases do processo de morte e morrer (QUINTANA et al., 

2011). 

Diante do exposto, faz-se repensar a necessidade de um 

estudo que possa compreender esse processo, com o objetivo 

de contribuir para a reflexão da tomada de decisão diante do 

processo de adoecimento, bem como, sobre a importância da 

assistência ofertada pelos profissionais de saúde. 

Diante do exposto, questiona-se:  Como os cuidadores 

vivenciam o sofrimento ocasionado pelo câncer infantil?  

Além disso, os resultados podem ampliar o 

conhecimento acerca do sofrimento vivenciado diante do 

câncer infantil, bem como formas de enfrentamento. Desse 

modo, pode subsidiar intervenções dos profissionais de saúde 

direcionadas as principais alterações emocionais vivenciadas, 

com vista à atenção integral a saúde. 

Assim, objetivou-se investigar as alterações emocionais 

do cuidador frente ao sofrimento da criança com câncer. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura realizada em 

fevereiro de 2017. 

Primeiramente, baseado no tema, elabororou-se a 

seguinte questão norteadora do estudo: como os cuidadores 

vivenciam o sofrimento ocasionado pelo câncer infantil?  

Realizou-se a busca na literatura com os seguintes 

descritores em ciências da saúde: “cuidadores”, “mães”, 

“criança”, “psicologia” e “neoplasias”, estes cruzados com o 

operador booleano AND.  

A busca ocorreu nas bases de dados Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura 
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Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Index Psicologia - Periódicos técnico-científicos e na biblioteca 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO).  

Após aplicação dos filtros: 1- idioma-português, 2- artigo 

como tipo de documento, 3- recorte temporal (de 2003 à 

fevereiro de 2017), 4- disponível para dowload, obteve-se 274 

artigos, os quais foram submetidos a leitura na íntegra. 

Utilizou-se como critério de inclusão os estudos que 

verssasem acerca da temática câncer infanto-juvenil e como  

critério de exclusão: duplicatas em bases ou bibliotecas de 

dados. A amostra final totalizou 11 artigos. 

Os dados obtidos foram analisados de forma 

interpretativa descritiva, sendo extraídas evidências que 

respondessem à pergunta norteadora supracitada. Apresentou-

se as informações em três categorias analíticas, sendo estas 

discutidas conforme a literatura científica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresenta-se as evidências obtidas nos estudos em três 

categorias: 1- O câncer infantil e suas interfaces; 2- Impactos 

do câncer para a criança e seus cuidadores, e; 3- Importância 

da assistência da equipe de saúde frente as alterações 

emocionais no contexto oncológico. 
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3.1 O câncer infantil e suas interfaces 

 

A oncologia é um ramo da ciência que estuda aspectos 

e características relacionadas a diversos tipos de câncer e 

tumores. As alterações celulares são desenvolvidas a partir de 

um comportamento anormal de células que resultam na 

formação de  tecidos diferenciados, tanto fisiológica quanto 

anatomicamente do tecido de origem, com potencial reduzido 

de apoptose celular e elevado crescimento tecidual (SIEGEL; 

BARROS, 2014). 

As células podem se proliferar desordenadamente 

originando novas formações. A neoplasia pode se desenvolver 

de maneira benigna com crescimento lento e delimitado, mas 

as células podem se proliferam rapidamente e avançarem para 

áreas diferentes das que se originaram (metástase) 

(WHITAKER et al., 2013). 

O desenvolvimento de um câncer tem etiologia 

multifatorial, pode ocorrer em todas as faixas etárias e 

desencadeia respostas e desfechos clínicos diferenciados. 

Dentre os fatores de risco relacionados a etiologia da doença, 

citam-se: tabagismo, hábitos alimentares não saudáveis, 

alcoolismo, radiação solar, fatores genéticos, hereditários e 

exposição ocupacional (AQUINO et al., 2015). 

Quando o câncer ocorre na infância pode apresentar 

efeitos tardios abrangendo aspectos físicos, emocionais e 

sociais. Além disso, durante este período há uma maior 

dificuldade na realização de cuidados em decorrência de 

fatores emocionais, principalmente relacionados a familiares 

dificuldades na comunicação ou do próprio paciente não 

entender os significados e implicações do processo de 

adoecimento (WHITAKER et al., 2013). 
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Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), espera-se um crescimento de mais de 13 mil casos 

novos de câncer infantil. Estima-se que ocorrerão cerca de 

12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes no 

Brasil por ano em  2017. Esse crescimento compreende de 

maneira uniforme a faixa etária mais acometida que varia entre 

5 e 10 anos de idade (INCA, 2016).  

As neoplasias podem ocorrer nos mais variados órgãos, 

sendo que os tumores mais frequentes na infância e na 

adolescência são as leucemias (que afetam os glóbulos 

brancos) e os do sistema nervoso central e linfomas (sistema 

linfático). Também acometem crianças e adolescentes o 

neuroblastoma (tumor de células do sistema nervoso periférico, 

frequentemente de localização abdominal), tumor de Wilms 

(tipo de tumor renal), retinoblastoma (afeta a retina, fundo do 

olho), tumor germinativo (das células que vão dar origem aos 

ovários ou aos testículos), osteossarcoma (tumor ósseo) e 

sarcomas (tumores de partes moles) (INCA, 2016; SILVA et al., 

2014). 

Quando se trata de pacientes pediátricos o tipo de câncer 

mais comum são as leucemias, que representam 

aproximadamente 35% dos casos, predominando a Leucemia 

Linfóide Aguda (LLA) (75%) seguido da Leucemia Mielóide 

Aguda (LLA), ambas originárias de alterações de células 

progenitoras hematopoiéticas da medula óssea (SILVA et al., 

2014; HAZIN et al., 2015).  

No Brasil, o câncer consttui uma das principais causas 

de óbito de crianças, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste (HAZIN et al., 2015). Além disso, estima-se que em 

2017 as regiões Sudeste e Nordeste apresentarão os maiores 

números de casos novos de câncer infantil, 6.050 e 2.750, 
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respectivamente, seguidas pelas regiões Sul (1.320), Centro-

Oeste (1.270) e Norte (1.210) (INCA, 2016).  

O desenvolvimento do câncer na faixa etária pediátrica 

ou infanto-juvenil, além de consequências físicas inerentes a 

doença, pode desencadear alterações psicológicas e 

emocionais, diante da necessidade de amadurecimento 

psíquico frente a uma doença grave. Esse precoce 

amadurecimento torna-se ainda mais relevante quando 

associado aos sofrimentos familiares, contínuos ao longo do 

processo de tratamento, ou mesmo pela expectativa de uma 

possível óbito (LANZA; VALLE, 2014). 

Aspectos do processo de adoecimento e a 

necessidadede de longo período de tratamento, muitas vezes 

não são bem compreendido entre as crianças, o que pode 

também contribuir para dificultar a adesão ao tratamento. O 

acompanhamento e aconselhamento dos pais e ou cuidadores 

e da criança em relação a essas questões poderiam ajudar no 

processo que muitas vezes é longo e doloroso,  tanto para 

paciente como para familiares e profissionais que prestam 

assistência (SILVA; CABRAL, 2015). 

As repercussões desse processo são muitas vezes 

vislumbrados apenas da ótica do paciente, mas sofrimentos 

emocionais e somáticos são transferidos para familiares, 

principalmente as genitoras, e cuidadores envolvidos no 

processo. A exacerbação de emoções surge principalmente do 

papel materno quando comparada ao papel paterno, que muitas 

vezes se mostra silencioso, o que pode ser um entrave para 

enfrentamento e acompanhamento da doença (RECH; LOPES, 

2013). 

Os tratamentos são ofertados de acordo com tipo de 

neoplasisia e variam conforme estadiamento, localização, idade 
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e fatores relacionados a condição clínica. O tratamento pode 

passar por fases de exerese cirúrgia (total ou parcial) do tumor, 

quimioterapia com a utilização de medicamentos potentes para 

tentar combater o crescimento de células cancerígenas a nível 

sistêmico e radioterapia com utilização de raios ionizantes 

direcionados para determinada região anatômica (NOGUEIRA 

et al., 2015). Dependendo do grau de expansibilidade do tumor 

assim como de outras características associadas, o tratamento 

irá variar em relação a tipo,  quantidade e frequências de 

sessões (MACEDO et al., 2015). 

Dependendo do tipo de tratamento a qual irá ser 

submetida a criança pode realizar o tratamento em casa, com 

apenas alguns acompanhamentos durante a semana ou 

mesmo necessitar de internação hospitalar para tratamento e 

cuidados  mais intensivo. Essas variantes de locais de 

tratamento podem influenciar diretamente em como o paciente, 

familiares e cuidadores irão lidar com essas interfaces do 

processo de adoecimento, o que pode ocasionar desgaste 

físico e emocional e demandar assistência profissional 

(ANDRADE et al., 2014). 

Diante do desenvolvimento de estágios graves da 

doença surge a necessidade de se trabalhar aspectos 

relacionados aos cuidados paliativos e ao processo de morte e 

morrer. A possibilidade de óbito da criança gera uma 

experiência arrebatadora para os familiares e para os 

profissionais que realizam a assistência à saúde. Geralmente é 

uma das mais complexas  interfaces a ser trabalhada, pois 

envolvem sentimento de quem cuida e de quem é alvo de 

cuidados (SANCHES; NASCIMENTO; LIMA, 2014). 

Diante dessas perspectivas, a  atenção a saúde deve 

pautar-se em uma assistência multiprofissional embasada em 
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conhecimento e habilidades para compreender e intervir frente  

aos desafios enfrentados por pacientes, familiares e 

profissionais envolvidos na assistência na perspectiva de  

integralidade na atenção à saúde (AMADOR, 2013). 

 

3.2 Impactos do câncer para a criança e seus cuidadores 

 

O processo de tratamento oncológico engloba desafios 

que envolvem desde os aspectos emocionais relacionados ao  

diagnóstico precoce vivenciados por pais, cuidadores e pela 

criança a representações sociais de medo relacionado ao 

déficite de conhecimento das peculiaridades da doença, 

contudo, os desafios vão além desses aspectos, podendo 

alterar a dinâmica e  a rotina familiar (SIQUEIRA et al., 2015). 

Um desafio frequentemente encontrado figura  a 

resistência da criança no seguimento do tratamento por ser um 

processo, na maioria das vezes,  doloroso e que demando 

tempo. Essa resistência normalmente é expressa por medo e 

tristeza que acaba repercutindo na maneira como a criança age 

e fala em determinadas circunstâncias (RAMOS; ENUMO; 

PAULA, 2015). 

As crianças costumam se espelhar muito nos pais. Logo, 

posturas de insegurança estabelecidas pelos genitores podem 

influenciar o modo como a criança enfrenta a situação de 

doença. Esse processo de insegurança pode estar relacionado 

diretamente com a vivência de limitações e as mudanças de 

rotina normalmente impostas pelo  tratamento. Uma 

comunicação adequada entre profissional e familiares pode 

amenizar esse tipo de situação e proporcionar maior eficiência 

no processo de cuidar (RUBIRA et al., 2012). 
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Ocorre o desenvolvimento inevitável de um desgaste 

físico e psíquico dos envolvimos na assistência a criança nas 

diferentes etapas do processo de adoecimento. Nesse sentido, 

faz-se necessário desenvolver estratégias para amenizar e ou 

enfrentar essas situações, o que pode ser favorecido por 

intervenções realizadas pela equipe multiprofissional, 

pautando-se em ações humanizadas e assistência qualificada, 

com base na identificação das vulnerabilidades em saúde 

(CHOTOLLI; LUIZE, 2015). 

Diversas interfaces e desafios inserem-se no contexto da 

oncologia pediátrica, pois representa uma temática delicada, 

tanto para os profissionais de saúde, como para cuidadores e 

pacientes, contudo, deve ser discutida e  trabalhada no contexto 

da saúde para identificação de falhas e pontos que podem ser 

melhorados na assistência, com vistas a melhor compreender 

a visão do paciente e do cuidador (RUBIRA et al., 2012). 

Muitos desafios são enfrentados principalmente em 

relação ao processo de tratamento, conhecimento da doença e 

dor frente ao sofrimento sentido por uma pessoa próxima. 

Todas essas características devem ser consideradas no 

processo de assistência à saúde e inseridas no planejamento e 

intervenções que devem ser direcionadas e particularizadas 

(SIQUEIRA et al., 2015). 

Os cuidadores englobam não somente os profissionais 

de saúde envolvidos na assistência, mas também os pais e 

familiares que estão envolvidos nos cuidados com a criança. 

Esses cuidadores têm diferentes percepções e vivências sobre 

o cuidar na oncologia pediátrica frente a diversos desafios 

terapêuticos e psicoemocionais que acompanham. Medo, 

angústia e dor são alguns sentimentos que podem estar 

presentes (FÄRBER, 2013). 



ALTERAÇÕES EMOCIONAIS DO CUIDADOR FRENTE AO CÂNCER INFANTIL 

45 
 

Muitas vezes o diagnóstico de câncer na infância adquire 

precocemente uma conotação de morte. Nesse período já se 

inicia o sofrimento familiar, pois muitas vezes expectativas e 

esperanças de melhora contrastam com o medo do óbito infantil 

(QUIRINO; COLLET, 2012). Na grande maioria dos casos, as 

crianças também apresentam esses sentimentos através da 

observação das vivências dos pais e ou cuidadores, o que pode 

causar limitação das atividades desenvolvidas tanto no aspecto 

terapêutico quanto pessoal (AQUINO; CONTI; PEDROSA, 

2014). 

Apesar de ter que lidar constantemente com a morte, os 

profissionais de saúde normalmente sentem algumas 

fragilidades emocionais diante de quadros clínicos graves, 

especialmente quando se trata de crianças. Administrar esses 

sentimentos e realizar as intervenções de rotina, por vezes 

invasivas, talvez seja uma das principais dificuldades no 

processo de assistência à saúde a criança com câncer relatado 

pelos profissionais (ROSA et al., 2015). 

Durante o processo assistencial pode ser necessário 

utilizar cuidados paliativos, realizados quando os recursos 

terapêuticos são esgotados e não há mais possibilidade de 

cura. Assim, a assistência passa a priorizar o alívio da dor do 

paciente e a realização de cuidados para manter o paciente o 

mais confortável possível (PAIVA; ALMEIDA; DAMÁSIO, 2014). 

O envolvimento emocional entre o cuidador e a criança é 

normalmente inevitável, mesmo enquanto profissionais de 

saúde. Esse fato pode prejudicar em alguns aspectos o 

processo terapêutico, pois algumas vezes essa sensibilidade é 

sentida de forma negativa pelo paciente, ao passo que pode ser 

benéfica pela manutenção de vínculo, maior entendimento da 
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situação e dos anseios do paciente (SANCHES; 

NASCIMENTO; LIMA, 2014). 

Ressalta-se ainda que os cuidadores, especialmente 

familiares, desempenham importantes funções durante o 

cuidado com os pacientes, o que requer ações de  educação 

em saúde capazes de permitir que esses realizem a prestação 

de cuidados de forma apta (FÄRBER, 2013). 

Para os cuidadores a representação do cuidar é 

prazeroso, mas ao mesmo tempo causa dor, pois vivenciam, 

constantemente, sofrimentos e dificuldades apresentadas pelo 

paciente. Quando se trata de criança essa dor é somatizada 

(ARAUJO; MENDONCA; SOUSA, 2015). Normalmente é uma 

dor que vai se tornando branda ao longo do tempo, mas que 

normalmente não cessa devido ao vínculo emocional 

estabelecida entre o familiar ou cuidador e a criança (RAMOS; 

ENUMO; PAULA, 2015). 

Os cuidadores percebem como necessidade 

fundamental para o cuidar a identificação das necessidades e  

alterações do paciente durante o processo de adoecimento, 

tratamento e reabilitação. Durante esse processo os pacientes 

são submetidos a elevados índices de estresse que, muitas 

vezes, são somatizadas pelos cuidadores e vice-versa 

(FROSSARD; SILVA, 2016).  

Em relação aos sentimentos experienciados, medo e 

ansiedade são citados pela maioria das mães cuidadoras. São 

fenômenos que devem ser considerados para que os 

sentimentos protetores não se transformem em problemas 

mentais e  influenciem diretamente no cuidado ofertado à 

criança com câncer (DELALIBERA et al., 2015). 

Contudo, verifica-se elevada incidência de distúrbios 

mentais em mães de pacientes oncológicos antes, durante ou 
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após o processo de tratamento. Muitas vezes, características 

dos cuidadores não são analisados, mas representam aspecto 

fundamental para o dimensionamento do  cuidado a criança 

com neoplasia (ALVES et al., 2015).  

O medo da morte é um dos sentimentos mais frequentes 

e no contexto do câncer, é algo quase unânime, principalmente 

entre as mães, ao passo que a esperança de cura surge como 

expectativa para manutenção dos cuidados. Essa ambivalência 

de sentimentos faz com que os cuidados sejam realizados 

diante de incertezas e inseguranças, o  que podem repercutir 

diretamente na qualidade da assistência (VIEGAS; VARGA, 

2016). 

Grande parte dos cuidadores relataram não realizarem 

nenhuma estratégia para trabalhar essa ambiguidade de 

sentimentos durante o cuidado, tanto em relação a si mesmo 

com em relação a criança. Vislumbra-se assim, uma 

necessidade em saúde que devem ser analisada pela equipe 

de saúde para o planejamento de intervenções no contexto da 

saúde mental (RAMOS; ENUMO; PAULA, 2015). 

Estratégias para o cuidado são significativamente 

importantes e devem ir além das manifestações físicas,  para 

que a assistência não seja pautada em uma lógica reducionista, 

mas que considere a significância e vivência de cada paciente 

e cuidador, analisando-os como indivíduos biopsicossociais e 

repercutam em ações humanizadas, individualizadas e 

integrais (MOTTA et al., 2015). 

Contudo, as características dos cuidadores por vezes 

não são analisadas, o que pode influenciar negativamente  no 

processo de recuperação do paciente com neoplasia, pois o 

cuidador encontra-se mais próximo e ofertam assistência direta 

por mais tempo do que os profissionais saúde. Os cuidadores 
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em geral têm muitas necessidades e vivenciam alterações 

emocionais, o que merece atenção no campo da saúde pública 

(VIEGAS; VARGA, 2016). 

 

3.3 Importância da assistência da equipe de saúde frente às 

alterações emocionais no contexto oncológico 

 

Agir com tranquilidade constitui habilidade fundamental 

para o cuidar em saúde, porém essa atitude não pode ser 

confundida com negação da doença ou da situação de saúde 

do paciente. É um aspecto importante que deve ser 

considerado no planejamento em saúde pelos diferentes 

profissionais que prestam assistência (CHOTOLLI; LUIZE, 

2015). 

A empatia, ato de se colocar no lugar do outro, é uma 

importante característica que os profissionais de saúde devem 

desenvolver para um eficaz planejamento e direcionamento do 

cuidado. Não deve ser uma característica essencialmente 

pragmática, mas deve estar presente na prática assistencial de 

todos profissionais de saúde (CARVALHO; PETRILLI; COVIC, 

2015). 

O elo entre paciente e familiar pode gerar algum tipo de 

alteração do estado mental como a ansiedade e medo 

exagerado. São características que devem ser percebidas e 

analisadas pelos profissionais que prestam assistência, pois, 

muitas vezes sintomas de alterações do estado mental de 

cuidadores podem ser somatizadas pelas crianças, agravando 

seu estado saúde (AMORIM et al., 2015). 

Inúmeras dificuldades são percebidas e ou vivenciadas  

frente ao diagnóstico da doença  e podem estar relacionada ao 

déficite de conhecimento, capacitação e ou habilidades e 
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competências para o manejo de situações clínicas. Nesse 

contexto, entre os profissionais de saúde o psicólogo apresenta 

atuação essencial para desenvolver intervenções com vistas a 

reduzir ansiedade, medo do desconhecido, ambivalência 

afetiva e outras alterações emocionais identificadas (JORDAO 

et al., 2016). 

A oferta de cuidados em psicologia é um processo de 

construção de relações mútuas entre os seres humanos. 

Comunicação nesta relação é um dos eixos para o seu 

desenvolvimento, assim, é concebido por outras categorias 

como um dos instrumentos mais relevantes em cuidados na 

oncologia pediátrica (FRANÇA et al., 2013). 

O apoio psicológico à genitora e ou cuidador durante o 

processo de tratamento é essencial tanto para crianças quanto 

para o/a cuidador/a, pois ambos estão inseridos de maneira 

significante no processo de saúde-doença, representando uma 

perspectiva que deve ser considerada a fim de evitar danos e 

comorbidades ao paciente (GONCALVES; VALLE; SANTOS, 

2016). 

O medo do desconhecido é um fator primordial para o 

desenvolvimento ansiedade, temor pelo óbito e outras  

alterações emocionais tanto no cuidador como na criança, o 

que pode prejudicar o processo de tratamento. É um dos 

principais ponto nos quais os profissionais de saúde devem  

atuar para minimizar os efeitos desse sentimento que muitas 

vezes pode se tornar protetor, mas que pode prejudicar em 

diferentes contextos (COLLI et al., 2015). 

O medo da morte é uma característica que aparece com 

frequência nos estudos, mas sempre associado a fé e confiança 

nas diretrizes terapêuticas adotadas para o paciente. É 

primordial que o paciente e principalmente o cuidador sejam 
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orientados sobre as diversas intervenções e ou terapias 

complementar que podem ajudar durante o processo de saúde-

doença reafirmando uma assistência integral à saúde 

(SANTOS; SANTOS, 2015; COLLI et al., 2015). 

A comunicação eficiente é considerada essencial para 

oferta de assistência integral e humanizada. Através dela, pode-

se empaticamente reconhecer as necessidades do paciente. 

Quando os profissionais de saúde usam esta ferramenta, seja 

verbal ou não-verbal, permitem que os pacientes participem na 

tomada de decisões e no atendimento específico relacionado à 

doença permitindo uma melhora em diversos domínios 

(KORHONEN; KANGASNIEMI, 2013). 

Quando analisa-se a assistência na perspectiva 

multiprofissional e interdisciplinar, faz-se essencial o trabalho 

articulado entre os profissionais para que a assistência à saúde 

não se torne apenas intervencionista ou curatisvista, mas que 

considere o paciente e os envolvidos em seu cuidado de forma 

integral, de modo a englobar a maioria dos domínios 

psicológicos e orgânicos durante a definição e oferta da 

assistência (SIQUEIRA et al., 2015). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Considerando  a análise literária, aponta-se que em 

decorrência do acompanhamento da criança com  câncer os 

cuidadores podem vivenciar alterações emocionais e psíquicas 

nas diferentes fases do tratamento, eminência do óbito e diante 

da necessidade de reajustes familiares, o que requer 

estratégias assistências para promover  enfrentamento 

adequado e atenção a saúde mental.  
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Verificou-se a necessidade de adoção de estratégias de 

enfrentamento durante as fases de diagnóstico e tratamento 

consideradas minimizadoras de sofrimento psíquico. Os 

profissionais de saúde, com destaque para psicólogo, 

desenvolvem papéis fundamentais nesse contexto, pela 

realização de ações e estratégias de suporte emocional com 

vistas a integralidade na atenção a saúde indivíduos e seus 

familiares. 

Ressalta-se a necessidade de assistência psicológica, 

interdisciplinar e intersetorial com vistas a integralidade da 

atenção a saúde, contudo, ainda se verificam dificuldades no 

cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde pela utilizaçao 

do modelo biomédico hegemônico de atenção a saúde. 

O recorte temporal, a restrição das bases e ou bibliotecas 

de dados são consideradas limitações do estudo. Verificou-se 

necessidade de estudos primários em diferentes fases do 

tratamento para ampliar a investigação do objeto de estudo. 
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RESUMO: A doença cardíaca congênita é considerada a mais 
comum de todas as malformações, correspondendo a mais de 
40% de todos os defeitos identificados ao nascimento, sendo o 
sistema cardiovascular um dos mais estudados pelo fato de 
apresentar um grande número de doenças e por desencadear 
mortes. Esta pesquisa teve por objetivo observar os principais 
aspectos nutricionais indicados para garantir um cuidado 
nutricional a crianças portadoras de cardiopatias congênitas. 
Trata-se de uma revisão integrativa dos principais estudos 
científicos de artigos nacionais e internacionais selecionados 
por meios de critérios de relevância em relação à temática do 
estudo. O levantamento bibliográfico, foi realizado nas 
principais bases de pesquisas LILACS e SCIELO e principais 
revistas científicas, foi incluído artigos científicos publicados 
nos últimos 10 anos; os quais abordassem os aspectos 
nutricionais em crianças portadoras de cardiopatias 
congênitas. Após pesquisa bibliográfica criteriosa foram 
encontrados 402 artigos científicos, selecionados 43 artigos e 
6 para inclusão da revisão integrativa.Observou-se que 
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crianças com cardiopatia congênita estão abaixo do peso ideal 
necessitam de recomendações nutricionais específicas para 
que tenham desenvlovimento adequado e melhor qualidade de 
vida. Quando acompanhadas tedem a recuperar peso e 
estatura. A presença da CC não está associada à presença de 
dislipidemia. Considerou-se que o desequilíbrio energético leva 
a desnutrição, que prejudica o desenvolvimento e o 
crescimento da criança.  
Palavras-chave: Crianças, Aspectos Nutricionais, Cardiopatias 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As cardiopatias congênitas (CC), caracterizam-se como 

qualquer distúrbio estrutural ou funcional do sistema 

cardiocirculatório podendo ser evidenciado desde a 

embriogênese, o qual pode também trazer incapacidade dessa 

estrutura atingir desenvolvimento completo durante o período 

fetal, produzindo graus variáveis de disfunção circulatória e 

podendo ser identificada em qualquer fase da vida (ROSA et 

al., 2013). 

Sua etiologia é multifatorial e pode decorrer da interação 

entre predisposição genética e fatores ambientais intrauterinos 

ou entre fatores pós-natais e anormalidades hemodinâmicas. 

Clinicamente, podem ser classificadas em dois tipos principais: 

acianóticas e cianóticas (VIEIRA et al., 2007). 

Na cardiopatia congênita acianótica, tem-se como 

sintomas e sinais, por exemplo, dispneia, pulso fraco e sopro 

cardíaco. Geralmente, são defeitos mais simples de serem 

corrigidos do que as do tipo cianogênicas (SILVA, 2014).                                  

Já as cianóticas, ocorre um defeito no coração que tem 

como principal causa a diminuição do fluxo sanguíneo para os 

pulmões ou estreitamento das válvulas do coração, dificultando 
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a passagem do sangue. Os sintomas incluem dispneia e 

cianose caracteristicamente observada pela pele de cor cinza-

violeta, podendo ser de extremidades ou central. Geralmente 

os sintomas aparecem nas primeiras horas ou dias de vida, às 

vezes como os engasgos nas mamadas dificultando cada vez 

mais a respiração, até mesmo na hora do sono (ARAGÃO et 

al., 2010). 

As CC são consideradas as anormalidades congênitas 

mais prevalentes, representando cerca de 40% de todos os 

defeitos ao nascimento. Além disso, malformações extra 

cardíacas, como as malformações abdominais, associadas ou 

não as síndromes genéticas, são observadas em 50 a 70% dos 

casos de CC, e apresentam um risco maior de comorbidade e 

mortalidade, aumentando o risco cirúrgico desses pacientes 

(ROSA et al., 2013). 

 A cada ano nascem cerca de 24 mil crianças com 

cardiopatias congênitas, algumas com possibilidade de 

diagnóstico intra-útero. Por se tratar de uma enfermidade 

congênita, o diagnóstico precoce e a correção em tempo hábil 

são fundamentais para melhorar a sobrevida e diminuir      

complicações clínicas futuras (SOUZA, 2017). 

De acordo com Jenkins (2007) e Bose (2003), dentre as 

malformações congênitas, as cardiopatias são as que causam 

o maior impacto na morbimortalidade das crianças, com 

repercussão direta na saúde da população e sobre os custos 

dos serviços de saúde. 

As CC são responsáveis por 3 a 5% a mortes neonatais, 

estimando-se que 20 a 30% dos óbitos são decorrentes da 

insuficiência cardíaca e hipóxia no primeiro mês de vida (BELO 

et al., 2016). Cerca de 25% das CC são casos graves e 
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requerem intervenções no primeiro ano de vida. (OLIVEIRA JR 

et.al, 2012). 

No Brasil, a incidência de crianças nascidas vivas é de 

cerca de 9:1000, sendo que, em 2010 foram notificados 

2.861.868 nascimentos. Ao aplicar esta estimativa de 

incidência, revelou-se 25.757 novos casos/ano, distribuídos 

pelas regiões: Norte (10,9%), Nordeste (29,4%), Centro-Oeste 

(7,7%), Sudeste (39,3%) e Sul (12,7%). No mesmo ano foram 

notificados ao ministério da saúde 1.377 casos de nascidos 

com cardiopatia congênita, representando 5,3% da estimativa 

para o Brasil (PINTO JR, 2015). 

Ao longo dos últimos 30 anos a sobrevida de crianças 

cardiopatas até a adolescência e idade adulta aumentou 

aproximadamente 95% graças aos avanços da cardiologia 

pediátrica, cirurgia cardíaca, anestesia e terapia intensiva 

(JATENE, 2015). 

A deterioração do estado nutricional da criança com 

disfunção cardíaca pode iniciar-se nos primeiros dias de vida, 

especialmente nos neonatos e nos pré-termos, os quais têm 

menores reserva energética e são muito vulneráveis aos 

efeitos negativos induzidos pelo estresse (OBA; DELGADO, 

2011).  

Com isto pretende-se saberá dos cuidados nutricionais 

das crianças portadoras de CC, de acordo com as literaturas 

pesquisadas, tendo a nutrição como ferramenta para 

disponibilizar os nutrientes de forma equilibrada e garantir a 

reposição de perdas calóricas, uma vez que o 

hipermetabolismo faz com que as crianças cardiopatas possam 

não ter um desenvolvimento adequado.  

Assim, o presente estudo objetivou pesquisar, a luz da 

literatura, sobre os principais aspectos nutricionais indicados 
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para garantir um cuidado nutricional a crianças portadoras de 

cardiopatias congênitas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este artigo trata-se de uma revisão integrativa, 

observando-se a metodologia proposta por Silva et al. (2014). 

Assim considerou-se nesta pesquisa artigos científicos 

publicados nos últimos 10 anos; os quais abordassem em sua 

temática os cuidados nutricionais em crianças portadoras de 

cardiopatias congênitas. Foram observados artigos e 

pesquisas transversais ou coorte, artigos de revisão 

sistemática ou metanalises, os quais poderiam estar nos 

idiomas português, espanhol e inglês. 

Foram excluídos artigos anteriores a este período, 

artigos repetidos nas bases de dados científicas utilizadas, que 

não abordassem o tema proposto, ou que abordassem 

insuficiencia cardíaca ou porpostas de pacientes graves. E 

ainda não foram consideradas produções científicas que 

fossem teses ou estudos de caso.  

Os artigos foram buscados por meio dos descritores, os 

quais foram utilizados para pesquisa “cardiopatias”, “criança”, 

“nutrição da criança”, “avaliação nutricional”, nesse sentido 

utilizou-se para pesquisa os Descritores em Ciências da Saúde 

(DECS). Os artigos levaram em consideração uma seleção nas 

bases de dados Scielo e Lilacs, o resultado desta encontra-se 

na figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma das fases de identificação, triagem e 

seleção de artigos sobre os aspectos nutricionais em crianças 

com cardiopatia congênita. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Existem alguns mecanismos que trazem alerta sobre o 

risco relativo a quesitos nutrticionais na criança portadora de 

cardiopatia congênita e estes estão ligados à caquexia 

cardíaca havendo portanto um olhar específico para o 

hipermetabolismo e hipóxia celular, uma vez que há deficiência 

de ingestão calórica, aumento das necessidades basais e do 

gasto energético total, aumento da memanda dos músculos 

cardíacos e respiratórios e susceptibilida à infecções 

respiratórias (LEITE; BANZERCY, 2014; VELASCO, 2007). 

Alerta-se ainda para a redução de absorção intestinal e 

o cuidado com formulas hiperosmolares, também uma 

propensão para hipóxia celuar, para congestão venosa do 

intestino e fígado, anorexia , doença do refluxo gastroesofágico 

(VELASCO, 2007). Nesse sentdo, após a pesquisa integrativa 

foi possível separar os aspectos nutricionais em dois temas: 

antropomoetria e recomendações nutricionais.  

3.1 ANTROPOMETRIA 

As crianças com CC geralmente são desnutridas e 

apresentam algum grau de comprometimento funcional e/ou 



O CUIDADO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE 

CARDIOPATIA CONGÊNITA  

61 
 

estrutural dos órgãos (VIEIRA et al., 2007). No quadro 1 

aponta-se os principais achados acerda da antropometria em 

crianças com CC. 

 

Quadro 1. Apectos Atropométricos Relativos às Crianças 

Portadoras de Cardiopatia Congênita 
Autores Objetivos Métodos Principais 

Resuldados 

Belo et 

al., 2016 

Caracterizar o Perfil 

das crianças 

portadoras de 

cardiopatia congênita 

Observou-se 

crianças 

hospitalizadas por 

faixa etária, 

aspectos físicos e 

tempo de 

internamento na 

UTI 

As crianças 

geralmente estão 

abaixo do peso e 

estatura  ideal de 

acordo com o 

estipulado pela 

OMS  

Peres et 

al., 2014 

Avaliar a evolução 

pondero-estatutal de 

crianças com 

cardiopatia congênita 

submetidas ao 

tratamento cirúrgico 

Acompanhamento 

de 27 crianças 

submetidas à 

cirutgia de 

correção da 

cariopatia 

As crianças 

retornaram a 

evolução pondero-

estarural normal em 

3 meses 

Monteiro 

et al, 

2012 

Caracterizar o 

estado nutricional e 

verificar variáveis 

que predizem 

alterações 

nutricionais em 

crianças com 

cardiopatia congênita 

Questionário com 

questoes 

nutricionais 

As crianças 

apresentaram 

escores menores 

quando 

comparados ao de 

crianças sem 

alterações 

cardíacas 

Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

Consiedera-se uma prevalência elevada de desnutrição 

em crianças com cardiopatia congênita variando de 24 a 90%, 

esta condição de retardo pondero-estatural relaciona-se com 

tipo de cardiopatia, além disso, pode estar relacionado ao baixo 

peso de nascimento e a outras anomalias associadas (LEITE; 
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BENZECRY, 2014). Nesse sentido, de forma geral a criança 

portadora de cardiopatia cianótica tende a comprometer tanto 

o peso quanto a estatura, já a cardiopatia sem cianose afeta 

mais o peso da criança  (VELASCO, 2007). 

Segundo Monteiro et.al (2012), a classificação 

nutricional das crianças cardiopatas pode ter sido fator 

restritivo, uma vez que se utilizam valores de referência 

adotados internacionalmente para crianças saudáveis, pois 

ainda não existem valores padronizados para a comparação de 

crianças nascidas cardiopatas, entre si, precisando ser 

considerado, além das condições climáticas, os fatores de 

estrutura socioeconômica e alterações nutricionais crônicas, 

estendidas das cardiopatias que alteram definitivamente o 

desenvolvimento físico (comprimento e peso) das crianças. 

Em seu estudo, Fuenmayor e colaboradores (2013) 

observam um percentual de desnutrição (11,5%) numa 

população de 52 crianças acompanhadas ambulatorialmente, 

com média de 10 anos de idade e que eram portadoras de 

cardiopatia congênita, mas também detectaram a presença de 

sobrepeso e de obesidade (em torno de 20%), nesse público, 

alertando para o risco de doenças cardiometabólicas 

associadas à obesidade.  

Infere-se a possibilidade a transição nutricional também 

nas crianças portadoras de CC, corroborando-se com 

Fuenmayor et al. (2014) e com Monteiro et al. (2012) quando 

apontam para a necessidade de mais estudos para este tipo de 

público e em outras localidades do país, a exemplo do 

Nordeste, cujo perfil antropométrico das crianças é diferente de 

outras localidades do Brasil. 

Tendo como parâmetro as alterações que repercutem no 

estado nutricional trazidas pela morbidade, deve-se da adoção 
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de estratégias de intervenção planejadas no acompanhamento 

para melhora no prognóstico dessas crianças (LEITE; 

BENZECRY, 2014; MONTEIRO et al., 2012). Nesse sentido, 

aponta-se para a importância de um monitoramento adequado  

para desenvolvimento de um plano alimentar específico, tal 

qual disposto no quadro 2. 

 

Quadro  2.  Monitorização em Crianças Portadoras de CC 

MONITORIZAÇÃO 
 

ASPECTOS GERAIS 

Antropometira Peso, altura, perímetro cefálico, pregas 

cutâneas (principalmente 

subescapular),índice de  massa corporal 

(IMC) principalmente pelo escore-z. 

Exames 

bioquímicos 

Hemoglobina,hematrocitos,electrolitos 

séricos, glicemia,prealbumina,albumina, 

nitrogenados,aminotranferases, 

fosfatase 

alcalina,vitaminas,oligoelementos. 

Aspectos Clinicos Desnutrição,deficiências específicas. 

Questões 

nutricionais 

Anaminese nutricional por recordatório 

de 24 horas. 

Fonte: VELASCO, 2007; MONTEIRO ET AL., 2012; PERES ET AL., 2014 

 

Observou-se ainda no estudo de Monteiro e 

colaboradores (2012) que a prega cutânea subescapular foi 

sensível para verificação de desnutrição imediata e desnutrição 

aguda no público infantil pordador de CC e que as crianças 

nascidas cardiopatas com elevado escore de Apgar no primeiro 

minuto apresentaram maior probabilidade de desenvolver 

desnutrição imediata. 
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3.2 RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS 

A baixa ingestão energética, o hipermetabolismo e a 

hipóxia celular são fatores que diminuem a disponibilidade de 

energia e dificultam a adoção de uma dieta adequada na CC, 

tal fator contribui para seu atraso no desenvolvimento (PERES 

et.al, 2014).  

Existe, ainda, deficiência na ingestão de nutrientes, 

decorrente do controle de líquidos necessário em alguns 

pacientes. Algumas crianças são submetidas a dietas especiais 

e com frequência apresentam alterações clínicas, como 

diminuição da capacidade gástrica, anoxia, congestão na 

circulação, motilidade intestinal alterada e absorção diminuída 

(VIEIRA et.al, 2007). 

A adoção de uma dieta adequada é um fator limitante 

nestas crianças, o que pode ser superado com o 

aconselhamento nutricional e compreensão das dificuldades e 

utilização da dietoterapia especifica pelos profissionais para 

estes pacientes (PERES et.al, 2014; VIEIRA et al., 2007). No 

quadro 3 estão resumidos quatões ligadas ao consumo em 

portadores de CC. 

 

Quadro 3. Apectos Nutricionais e de Consumo Relativos às 

Crianças portadoras de Cardiopatia Congênita 
Autores Objetivos Métodos Principais 

Resuldados 

Vieira et 

al., 2007 

Avaliar o consumo 

alimentar de crianças 

com cardiopatia 

congênita submetidas 

a tratamento cirúrgico 

Avalaido o consumo 

almentar por pesagem 

direta e utlilização de 

software (Virtual Nutri) 

Observou-se 

desadequação de 

dieta, incentivo a 

orientação 

nutricional para 

melhora do 

crescimento e 
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desenvolvimento 

pondero-estatural. 

Velasco 

et al., 

2007 

Prevenir e evitar a 

perda de massa 

corporal a fim de 

fortalecer a resposta 

imune, preservar a 

função e integridade 

intestinal para eviar o 

crescimento 

excessivo de 

bactérias. 

Análise da história 

clinica do paciente 

quanto à avaliação 

nutricional de crinaças  

em estado nutricional 

crítico e 

recomendações 

antropométricas 

(peso, altura, 

perímetro cefálico, 

dobras cutâneas, IMC) 

Verificou que o 

maniejo nutricional 

de crianças com 

doença cardíaca é 

difenrenciado 

devido ás 

restriçõies 

alimentares. 

Fuenma

yor et 

al., 2013 

Avaliar o perfil  o perfil 

de crianças 

portadoras 

cardiopatia congênita 

acompanhadas em 

um centro de 

referência 

Avaliou-se 

caracter´sticas 

clínicas, além de 

dosagens séricas de 

triglicerídeos, 

colesterol total e 

frações, TSH, T4 livre 

A presença da 

cardiopatia 

congênita não 

conferiu maior risco 

aumentado 

associado à 

presença de 

dislipidemia  

Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

Ao observar o consumo de crianças portadoras de CC, 

Vieira et al. (2007) identificou baixo consumo de calorias, 

lipídios, fibras, sódio, potássio e vitamina A. Além de uma 

consumo elevado para proteínas e cálcio. 

Nesse aspecto, no planejamento da terapia nutricional 

devem ser consideradas alterações fisiopatológicas inerentes 

à cardiopatia, como: dificuldade de alimeinação de água, 

sistema respiratório em regime aumentado, propensão às 

complicações nutricionais, necessidades específicas de 

minerais e vitaminas (LEITE; BENZECRY, 2014).  

As crianças nascidas cardiopatas são consideradas 

parte de um grupo de alto risco nutricional, nesse grupo, há 

perda de massa corporal que afeta, de forma global, o 
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organismo, incluindo coração e músculos respiratórios, 

comprometendo a função miocárdica e ventilatória, a 

capacidade de cicatrização e a competência imunológica com 

consequente aumento de risco para a infecção (MONTEIRO 

et.al, 2012).  

Um dos grandes fatores de risco associados 

a doenças cardiovasculares são as dislipidemias, porém 

poucos são os dados, na população pediátrica, relacionados ao 

impacto da cardiopatia congênita e sua prevalência, concluindo 

que a presença de cardiopatia congênita não interfere no risco 

aumentado associado à presença de dislipidemia 

(FUENMAYOR et.al, 2013). 

As recomendações para suporte nutricional de uma 

criança com uma doença congênita do coração estão 

resumidos no quadro 4, de acordo com o estado nutricional e 

clínica da criança, por administração entérica, parenteral ou 

ambos os canais; ou mesmo a possibilidade de colocar uma 

gastrostomia. Tudo isso implica um acompanhamento rigoroso 

para evitar excessos ou defeitos (VELASCO, 2007). 

 

Quadro 4. Recomendação Nutricional de Crianças 

Cardiopatas 

Recomendação Aspectos Nutricionais 

 

Calorias 120 a 160 Kcal/kg/dia (crianças de 0 

a 24 meses) 

75 a 120 Kcal/kg/dia por stress 

cirúrgico ou retardo nutricional. 

Aspectos Gerais Disponibilizar alimentos com alto teor 

calórico,com baixo teor de 

água,monitorar eletrólitos,manter 
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uma osmolaridade urinária abaixo de 

400m osm/L 

Proteina Entre 8% e 10% 

4g/kg/dia – lactentes 

3g/kg/dia - crianças 

Carboidratos Entre 35% e 65% 

Lipídeos 35% e 50% (TCM + TCL) 

Fibras Idade mais 5g 

Água Limitar a ingestão de líquido 

Sódio 2,2 e 3 mEq/Kg/d 

Potássio 2 a 3mEq/Kg/d 

Medicamentos Interações  

Furosemida Anorexia,náuseas,redução de 

K+,Na+,Cl+ 

Captopril Redução de Mg²+,K+,Zn+ 

Digoxina Anorexia,náuseas,diarreia,redução 

de K+ 

Hidroclorotiazida Anorexia,redução de 

K+,Mg²+,Zn,riboflavina 

Propanalol Hipoglicemia 

Fonte: VELASCO, 2007; VIERA et al, 2007 

O aumento da oferta de micronutrientes, reduzindo o 

estresse oxidativo, pode beneficiar a nutrição  a estrutura e a 

função miocárdica, sendo um recurso útil no tratamento clínico. 

Além de participarem do metabolismo energético, os 

micronutrientes atuam no metabolismo oxidativo, modulando o 

efeito tóxico dos radicais livres contra as membranas celulares, 

compreendendo o desafio de adequar as recomendações 

nutricionais às preferências (OLIVEIRA JR. et al., 2015; VIEIRA 

et al., 2007). 

Pode haver a necessidade dobservar a oferta de 

tiamina, pois esta atua como coenzima em processos 
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metabólicos, a exemplo dos carboidratos. Seus estoques são 

pequenos e podem ser alterados pelo consumo de furosemida. 

Pode haver redução de carninita,  a qual pode estar associada 

à cardiomiopatia, cuja melhora clínica pode ocorrer com doses 

de 50 a 100 mg/kg/dia (LEITE; BENZECRY, 2014). 

Deve-se observar ainda que em alguns casos a solução 

da cardiopatia congênita se dá por meio de cirurgia, para esta 

ocasião deve-se considerar inverveção específica, que 

considere um resgaste do crecimento da criança nos intervalos 

da cirurgia (VELASCO, 2007).  

A correção de falhas fisiológicas por meio de cirurgias 

tem trazido melhor sobrevida e qualidade de vida, estas tem 

sido prescritas precocemente em alguns casos (BELO et al., 

2016). 

A terapia nutricional deve prever condições para 

enfrentamento do trauma cirúrgico, torna-se, portanto, 

fundamental a avaliação nutricional, podendo haver benefícios 

quando inserido precocemente suplementação nutricional  

(LEITE; BENZECRY, 2014). Além disso o profissional deve 

associar aspectos nutricionais e aconselhamento nutricional 

para o aumento da ingestão dietética e melhora dos padrões 

antropométricos (VEIRA et al., 2007). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Analisados os estudos, considerou-se que as 

cardiopatias refletem de forma distinta nas alterações de 

crescimento e desolvolimento. Alem disso, levam a 

repercursões de cunho clínico-nutricional distintas desde 

problemas desarbsortivos até problemas ligados a subnutrição. 
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O desequilíbrio energético leva a desnutrição, que 

prejudica o desenvolvimento e o crescimento da criança. O 

processo de desnutrição nas crianças cardiopatas é rápido, 

portanto a terapia nutricional é primordial para proporcionar 

adequado ganho de peso e estatura por meio da oferta de valor 

calórico adequado às necessidades diárias, conforme a 

gravidade da doença. 

Compreende-se a importância de mais estudos na área, 

em especial que observem questões ligadas a consumo e a 

dados antropométricos que reflitam melhor os relfexos da 

morbidade no deselvolvimentos destas crianças nas mais 

variadas fases da infancia. 

Reconhece-se a partir desta pesquisa a importância do 

componente nuticional quanto à realização de estratégias que 

possibilitem melhor prognóstico, na tentativa de ampliar os 

cuidados direcionados a essas crianças, apoiado-se em uma 

antropometria específica, com monitoramento dos quesitos 

clínicos pelso profissionais, consolidando uma assistência 

nutricional com aconselhamento nutricional, levando assim, na 

melhora do consumo e da resposta clínica.  
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RESUMO: O sono é essencial para o crescimento e 
desenvolvimento físico e psicomotor da criança. Objetivo: 
Caracterizar o padrão de sono em crianças de 0 a 3 anos que 
frequentam uma creche modelo no interior da Paraíba. 
Metodologia: Trata-se de estudo epidemiológico de caráter 
transversal onde foram investigadas 47 crianças. Foi utilizado 
dois instrumentos para realização da coleta de dados, um para 
triagem de distúrbios do sono em lactentes e primeira infância 
(0-3 anos) - ‘‘Breve Questionário sobre Sono na Infância 
(BQSI)’’, e um Formulário para Caracterização dos 
participantes. Resultados: A grande maioria 44 (93,6%) das 
crianças do estudo comparecem na creche os 5 dias da semana 
e 30 (63,8%) delas frequentam a mesma há mais de 6 meses. 
Quarenta e duas (89,4%) das crianças estudadas foram 
apontados pelos pais/cuidadores como não tendo um problema 
se sono. Os índices de co-leito e despertares noturnos foram de 
44,7% (21) e 53,2% (25), respectivamente. Conclusão: Devido 
à escassez de estudos sobre o tema, e a negligência dos 
profissionais sobre a investigação da qualidade do sono das 
crianças durante a assistência prestada, fica evidente a 
importância de pesquisar mais sobre o sono infantil, tendo em 
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vista que esse pode ocasionar vários distúrbios que podem vir 
a prejudicar não só a criança como toda família envolvida. 
Palavras-chave: Sono. Criança. Creches. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O sono é definido como um estado de consciência 

reduzida, no qual a atividade musculoesquelética encontra-se 

diminuída e o metabolismo deprimido (MOSBY, 2013). 

O sono infantil é um processo muito complexo que pode 

ser afetado por diversos fatores: culturais, fisiológicos, 

parentais, emocionais e cognitivos da própria criança e do 

próprio sono como, por exemplo, a temperatura do ambiente em 

que a criança está dormindo, anormalidades respiratórias 

relacionada ao sono, um machucado por causa de uma queda. 

Podendo também ser modificado por eventos sociais e 

emocionais principalmente por episódios estressantes, que 

podem regular ou perturbar o período de sono, podendo 

acarretar uma série de consequências para o desenvolvimento 

da criança (THOMAN, 2005). 

O Recém-Nascido (RN) começa a interagir com o meio 

desde o parto, apresentando-se na vigésima semana com 

períodos de inércia e atividade, sendo percebidos pela mãe 

ainda no útero. Após o nascimento, os ciclos do sono ainda 

estão em fase progressiva de formação, não sendo motivados 

pelo dia ou pela noite; só a partir de 2 a 3 anos que a criança 

apresenta aspectos semelhantes ao sono do adulto 

(BRUNSCHWING, 2008).  

A medida que a criança cresce, ela vai sofrendo 

modificações gradativamente nos estados de sono-vigília, 

evoluindo com uma tendência autónoma aprendendo a dormir 
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novamente após acordar. Durante o desenvolvimento infantil, a 

quantidade de horas de sono é diminuída gradualmente 

(BRAZELTON; SPARROW, 2009; CORDEIRO 2010). O RN 

deve dormir de 10/18 horas por dia faseadas em períodos 

curtos entre 45 minutos e 3 horas. De 3 a 12 meses de idade, 

elas têm um sono de maior duração pela noite (de 8 a 10 horas 

seguidas), realizando de 2 a 3 sestas durante o dia. No fim do 

1° ano até os 3 anos, dormem de 9 a 10 horas a noite, 

diminuindo as sestas durante o dia (1 a 3 horas). Com a idade 

pré-escolar (3 a 5 anos) elas dormem de 9 a 10 horas durante 

a noite, e é nessa fase onde geralmente acaba as sestas, 

apesar de estudos mostrarem que 25% das crianças de 5 anos 

continuam tirando essas sonecas da tarde (MINDELL et al, 

2009); podendo as vezes ser realizadas devido a costumes 

culturais.  

O sono é visto como uma ação essencial para o bem-

estar biopsicossocial das crianças. Essas devem possuir bons 

hábitos para que possa ter um sono saudável (PATEL; HU, 

2008), como ter um horário determinado para dormir e acordar, 

manter um local adequado para adormecer, evitar assistir na 

cama ou ofertar bebidas ricas em cafeína antes de deitar 

(MINDELL et al, 2009) permitindo assim, uma adequada 

reparação e recuperação dos processos neurofisiológicos e 

corporais, bem como na constituição de memórias 

(CHOKROVERTY, 2010). Durante a infância um sono 

adequado é de suma importância para seu crescimento, e 

desenvolvimento emocional e comportamental, bem como para 

um bom aprendizado das funções cognitivas, e de atenção; 

visto que são nos primeiros anos de vida que ocorre o 

desenvolvimento cerebral, simultaneamente com a 

neuroplasticidade. Quando as crianças demonstram problemas 
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durante o sono podem afetar negativamente seu 

desenvolvimento, o desempenho acadêmico, seu 

comportamento emocional, trazendo também stress para 

família, interferindo até mesmo no sono dos pais, devido aos 

inúmeros episódios de despertares noturnos (SADEH, 2004; 

OWENS, 2008). 

A definição dos problemas do sono abrange algumas 

discussões, sendo difícil ter apenas uma definição (GREGORY; 

SADEH, 2012), entretanto mostram-se as queixas mais 

frequentes nas consultas de rotina ao longo da infância, 

apresentando-se com efeitos que refletem no funcionamento 

neuropsicológico, e no conforto da criança e dos pais 

(TREMBLAY, BOIVIN, PETERS, 2012). As alterações do sono 

afetam de 20 a 30% dos bebês e crianças no geral (OWENS; 

WITMANS, 2004), podendo ter sua etiologia fisiológica 

(perturbações respiratórias relacionadas com o sono, 

parassónias e perturbação de movimentos periódicos dos 

membros), e as não fisiológicas que são as mais frequentes na 

primeira infância, como a dificuldade de adormecer e manter o 

sono (BLUNDEN, 2011). 

Para avaliar o sono infantil, deve-se utilizar critérios 

fidedignos afim de melhores resultados, há diversos métodos 

de avaliação do sono como a actigrafia, que é um exame 

executado através de um equipamento similar com um relógio, 

onde vai identificar os movimentos do corpo, registrando no 

computador através de um gráfico dos períodos de sono-vigília 

(TELLES et al, 2011).  

O padrão ouro de análise encontra-se na polissonografia 

(PSG), onde mostra com exatidão os estágios do sono, 

avaliando a função cerebral, os movimentos oculares, a 

ativação muscular dentre outros fatores (MARTONI, et al, 
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2012). Porém esses exames são de alto custo, sendo mais 

encontrados nas grandes clinicas ou nas especializadas para o 

sono, não contemplando a população no geral, principalmente 

as que não tem muitos recursos financeiros.  

Neste contexto, ressalta-se a importância dos 

questionários para avaliar o sono infantil, como ferramenta de 

triagem, auxiliando na identificação precoce das alterações no 

comportamento do sono, bem como na monitorização do 

tratamento, por meio de um processo simples, de baixo custo, 

e fácil administração (LEWANDOWSKI, TOLIVER-SOKOL, 

PALERMO, 2011).  

 Frente à perspectiva exposta, esse estudo justifica-se 

pela importância da investigação sobre o sono infantil nas 

diversas categorias, visto que a literatura é escassa e antiga em 

relação a temática; considerando que uma das principais 

queixas nas consultas médicas são sobre a má qualidade do 

sono nas crianças, sabendo-se que esse é indispensável para 

um bom desenvolvimento biopsicossocial, podendo causar 

sérios problemas futuros a essa criança.  

Para tanto, esse estudo teve como objetivos caracterizar 

o padrão de comportamento do sono em crianças de 0 a 3 anos 

que frequentam uma creche modelo no interior da Paraíba. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo epidemiológico de caráter 

transversal. A escolha por este tipo de modelo de pesquisa, no 

qual todos os fenômenos estudados foram contemplados em 

determinado ponto temporal (POLIT; BECK, 2011), está ligada 

ao caráter exploratório da investigação. Esta estratégia de 
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estudo é especialmente apropriada para descrever fenômenos 

que necessitam de maior fundamentação.   

O estudo foi realizado em uma creche modelo padrão-

nacional ‘’Professora Maria Cleonice Ramos de Sena’’ na 

cidade de Cuité, localizada no interior do Curimataú Paraibano.  

  As creches constituem a primeira etapa da educação 

infantil, comportando crianças de 4 meses à 3 anos completos, 

objetivando o seu desenvolvimento integral embasados no 

binômio cuidar/educar, contemplando a promoção dos 

aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais para essa 

faixa etária, onde a ação da família e da comunidade estão 

intimamente interligadas na complementação dessa ação 

realizada pela creche (MEDEIROS et al, 2016). A creche 

compreende-se em um espaço crescente de qualidade, com 

profissionais fundamentados em um novo olhar afim de prestar 

uma assistência de qualidade à essas crianças que ficam em 

tempo integral (de 8 a 10 horas por dia), onde realizam todos 

os cuidados necessários (SANTOS et al, 2015).                                                                               

Ao todo funcionam 5 instituições de Educação Infantil, de 

domínio público municipal e de domínio privado, que atendem 

a modalidade creche, sendo 3 rurais e 2 distribuídas em bairros 

da zona urbana de Cuité, Paraíba.  

Dentre as creches supracitadas a escolha da creche 

Maria Cleonice para o estudo foi motivada pelo fato da mesma 

constituir modelo padrão-nacional e em virtude do referido 

serviço possuir convênio com a Universidade Federal de 

Campina Grande, sendo lá desenvolvidas atividades práticas 

do Curso de Bacharelado em Enfermagem da UFCG campus 

Cuité.  

A população estudada constitui-se de crianças na faixa 

etária de zero a 36 meses de idade devidamente matriculadas 
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na creche Maria Cleonice e seu principal cuidador. Identificou-

se junto a direção da creche imediatamente antes do início da 

coleta dos dados o quantitativo de 103 crianças nesta situação. 

Por ocasião da coleta de dados nas creches, foram incluídas 

todas as crianças as quais o principal cuidador aceitou 

participar da pesquisa e assinou o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Considerando estes critérios obteve-se um 

tamanho amostral de 47 crianças e seus cuidadores. 

Todas as crianças incluídas no estudo tiverem a faixa 

etária descrita e cujo os pais/cuidadores aceitaram participar da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). Foram excluídas as crianças que 

possuíam alguma condição que fosse potencialmente capaz de 

interferir na qualidade do sono, a exemplo de epilepsia, 

autismo, retardo mental e síndrome de apnéia/hipopneia 

obstrutiva do sono (SAHOS) da criança. Esse critério foi 

checado juntamente a direção da creche. 

Os dados foram coletados entre dezembro de 2016 a 

março de 2017, na creche Professora Maria Cleonice Ramos 

de Sena. Foi solicitado a direção da creche uma listagem com 

o nome e a data de nascimento de todas as crianças na faixa 

etária de zero a três anos para o envio das cartas-convite aos 

pais/cuidadores das crianças elegíveis para o estudo para que 

os mesmos participassem da pesquisa. 

Foram utilizados dois instrumentos de coleta: o Breve 

Questionário sobre Sono na Infância (BQSI) e um Formulário 

para Caracterização dos participantes da pesquisa. 

O Breve Questionário sobre Sono na Infância (BQSI), 

constitui a versão traduzida para o português brasileiro do Brief 

Infant Sleep Questionnaire (BISQ) de autoria de Avi Sadeh. O 

BISQ constitui um instrumento para triagem de distúrbios do 
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sono em lactentes e primeira infância (0-3 anos), que possibilita 

uma triagem efetiva e que maior número de crianças com 

distúrbios do sono sejam identificadas por profissionais da 

saúde. A administração do questionário dura de 5 a 10 minutos 

e as questões estão relacionadas ao sono da criança na última 

semana.  

Alterações no comportamento do sono segundo o BISQ 

são mensuradas com base nos seguintes critérios: 1) a criança 

acorda > 3 vezes por noite; 2) os despertares noturnos duram 

> 1 hora; ou 3) o tempo total de sono é < 9 horas. Algumas 

técnicas de iniciação do sono e o local onde a criança dorme 

também são avaliados e parecem desempenhar papel 

importante na qualidade do sono infantil. Lactentes que 

adormecem sozinhos no berço e aqueles que dormem no berço 

em ambiente separado são mais propensas a dormir à noite 

toda, com menos despertares noturnos (NUNES et al,  2012). 

A digitação dos dados foi realizada no Microsoft Office 

Excell 2013 imediatamente após a coleta da informação, 

através de uma única variável identificadora da 

criança/cuidador. Após o término da digitação, os dados foram 

analisados utilizando-se a estatística descritiva, onde foram 

utilizados recursos estatísticos do software Statistical Package 

for the Social Science (SPSS) versão 20.0. 

Do ponto de vista normativo, o projeto está em 

conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, essa que considera o respeito pela dignidade 

humana e pela devida proteção aos participantes de pesquisas 

cientificas que envolvem seres humanos (BRASIL, 2012).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A amostra foi composta de 47 crianças e seus 

cuidadores no âmbito da creche modelo Professora Maria 

Cleonice Ramos de Sena, localizada na cidade de Cuité – PB. 

Com relação ao universo de cuidadores foi representado 

em sua quase totalidade por mães 44 (93,6%), sendo as 

mesmas em maior proporção naturais de Cuité 23 (48,9%). A 

média de idade dos cuidadores foi de 28 anos, com mínimo de 

18 e máximo de 39. Quanto a situação civil 13 (27,7%) eram 

casados e 15 (31,9%) mantinham união estável. O nível de 

escolaridade predominante foi o ensino médio completo 19 

(40,4%), seguido do ensino fundamental incompleto 7 (14,9%) 

e médio incompleto 5 (10,6%). Dos cuidadores, 18 (38,3%) 

possuíam trabalho remunerado, sendo 16 (34%) realizados fora 

de casa e apenas 8 (17%) no domicílio. A renda familiar foi 

inferior a um salário mínimo e entre um e dois salários para 18 

(38,3%) e 16 (34,4%) participantes, respectivamente. 

A maior parte dos integrantes da pesquisa foi do sexo 

feminino 44 (93,6%), essas sendo as mães das crianças. Desta 

forma pode-se inferir que na sociedade ainda é a mulher que 

tem o empoderamento sob a criação do filho (NUNES et al, 

2011). As genitoras do estudo, em sua maioria tem idade entre 

20 e 35 anos 30 (63,8%), mostrando um ponto positivo, já que 

o Ministério da Saúde 2010, só considera um fator de risco 

gestacional as mulheres cuja idade materna é maior que 35 

anos. Houve o predomínio da união estável, 28 (59,5%) das 

mães têm um companheiro, um fator que facilita nas tomadas 

de decisões diante a criação do filho, visto também que a 

criança requer um par conjugal para que torne mais fácil a 

construção de uma imagem positiva das relações afetivas e das 

interações sociais (NUNES et al, 2011). 
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 Dezoito (38,3%) mães do presente estudo possuem uma 

dupla jornada de trabalho, dentro e fora de casa, fazendo-as 

procurar alguma formar para que possa conciliar o trabalho, o 

papel de mãe, dona de casa e esposa, tornando-se uma 

conciliação difícil, não só emocionalmente como também 

fisicamente em decorrência de suas múltiplas funções 

(SANTOS et al, 2010). A maioria delas 19 (40,4%) possuem 

ensino médio completo.  

Quanto a renda familiar observou-se que 38,3% (18) dos 

participantes auferiam valor inferior a um salário mínimo. De 

acordo com Sheares et al (2013) a baixa renda pode contribuir 

para má qualidade de sono. Jarrin Mcgrath e Quon (2014) e 

Lélis et al (2014), também apontam que as condições 

socioeconômicas estão relacionadas com muitos resultados de 

saúde, inclusive quando se trata da qualidade do sono. 

Entretanto, de acordo com Gregory e Sadeh (2012), os 

distúrbios do sono afetam as crianças de todas as classes 

socioeconômicas, independente de idade, escolaridade, estado 

civil e trabalho materno. Deste modo, pode-se perceber que os 

resultados observados sobre as condições econômicas 

demonstram-se conflitantes.  

Conforme evidenciado na Tabela 1, a média de idade 

apresentada pelas crianças foi de 21 meses e 27 (57,4%) delas 

eram do sexo feminino. O peso ao nascer variou de 1765 a 

4475g, com média de 3429g e 35 (74,5%) possuíam entre 2500 

e 3999g. A proporção de parto cesáreo foi de 31 (66%) e 44 

(93,7%) crianças nasceram com 37 semanas ou mais de 

gestação. Mais da metade da população de crianças 38 (80,9%) 

tratava-se do filho mais novo, seguido do mais velho com 7 

(14,9%).  
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Em relação à saúde dessas crianças, os cuidadores 

relataram que 19 (40,4%) ficaram doentes no último mês 

anterior a entrevista, sendo as principais causas febre 5 (10,6%) 

e tosse 5 (10,6%). Das crianças amostradas, a maioria 44 

(93,6%) compareciam na creche durante os cinco dias da 

semana e 30 (63,8%) frequentavam creches há seis meses ou 

mais (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – Caracterização das crianças participantes do 

estudo, condições de nascimento e de saúde e frequência à 

creche. Cuité-PB, 2017.  

Variáveis N° % 

Idade Cronológica 

(meses)  

(N=47) 

6 - 12 

13 - 24 

27 - 36 

            Média 

 

 

               

              7 

23 

17 

      21 meses 

 

 

 

14,9 % 

49,1 % 

36,2 % 

 

             Sexo 

(N=47) 

Feminino 

Masculino 

 

 

 

             27 

20 

 

 

       57,4 % 

42,6 % 
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Peso ao nascer 

(N=47) 

Menos de 2500 

2500 à 2999 

3000 à 3999 

Acima de 4000 

 

Média 

 

 

4 

6 

29 

8 

 

3429 kg 

 

 

8,5 % 

12,8 % 

61,7 % 

17 % 

 

Idade gestacional 

(N=47) 

Menos que 37 

semanas 

Entre 37 à 42 

semanas 

 

 

              3 

 

44 

 

 

        6,4 % 

 

93,6 % 

Tipo de parto 

(N=47) 

Normal 

Fórceps 

Cesário 

 

 

            15 

1 

31 

 

 

        31,9 % 

2,1 % 

66 % 

Ordem de 

nascimento da 

criança 

(N=47) 

Mais velho 

Do meio 

Mais novo 

 

 

 

 

7 

2 

38 

 

 

 

 

14,9 % 

4,3 % 

80,9 % 
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Problema de saúde 

no último mês 

(N=47) 

Não 

Sim 

 

 

 

             29 

18 

 

 

 

        61,7 % 

38,3 % 

Qual problema de 

saúde 

(N=19) 

Infecção urinária 

Dor de barriga 

Congestão nasal 

Diarreia 

Febre 

Tosse 

Garganta inflamada 

 

 

 

              1 

1 

4 

1 

5 

5 

2 

 

 

 

        2,1 % 

2,1 % 

8,5 % 

2,1 % 

10,6 % 

10,6 % 

4,3 % 

Dias na semana que 

frequenta a creche 

(N=47) 

5 dias por semana 

Menos de 5 dias por 

semana 

 

 

 

            44 

3 

 

 

 

        93,6 % 

6,4 % 

Tempo que 

frequenta a creche 

(N=47) 

6 meses ou menos 

Mais de 6 meses 

 

 

 

            17 

30 

 

 

 

       36,2 % 

63,8 % 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Em relação aos dados apresentandos relativos aos 

hábitos de sono das crianças. As principais práticas adotadas 



COMPORTAMENTO DO SONO EM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS QUE 
FREQUENTAM CRECHE  

85 
 

no quesito ‘’organização para dormir’’ foram adormecer na 

cama dos pais 21 (44,7%), seguida de 17 (36,2%) adoção pelo 

berço da criança no quarto dos pais. A ‘’ posição’’ preferida 

pelas crianças para dormir foi o decúbito lateral 35 (74,5%). 

Quanto as práticas rotineiras desenvolvidas pelos cuidadores 

para favorecer a iniciação do sono das crianças pode-se citar: 

adormecer na cama perto dos pais 20 (42,6%), hábito de 

alimentá-las 17 (36,2%), embalar até adormecer 6 (12,8%), 

manter a criança no colo 5 (10,6%), deixá-la sozinhas em suas 

camas 4 (8,5%), podendo os cuidadores referirem o uso de 

mais de uma prática. 

O tempo médio de sono diurno observado para as 

crianças entre às 7 da manhã e às 7 da noite foi de 2 horas, 

havendo 1 (2,1%) criança apenas que não dormia durante o dia 

e 7 (14,9) que dormiam até 7 horas e 30 minutos. No geral, a 

hora para adormecer era por volta das 20 horas e 30 minutos 

(média), tendo este valor variação de 19 horas e 30 minutos a 

22 horas e 30 minutos. O valor médio de tempo para o sono 

noturno das crianças foi de aproximadamente 9 horas, com 

mínimo de 6 horas e máximo de 12 horas, tendo em média 11 

horas de sono total. Os despertares noturnos acontecem uma 

vez em 15 (31,9%) crianças, tendo uma minoria 4 (8,5%) e 6 

(12,8%) que acordam duas e três vezes durante a noite 

respectivamente, permanecendo desperto em sua maioria por 

10 minutos, 11 (23,4%) com média de 15 minutos. A maior parte 

dos cuidadores afirmaram que conseguem fazer a criança 

adormecer a noite em 30 minutos 19 (40,4%), e 60 minutos 9 

(19,1%) com média de 35 minutos, finalizando com a resposta 

de que 42 (89,4%) dos pais/mães não consideram o sono do 

filho um problema. 
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No que diz respeito ao tipo de parto, 66% (31) das 

crianças estudadas foram nascidas de cesariana. Dados do 

monistério da saúde apontam que os partos do tipo cesáreo 

elevaram-se de 38,0% em 2000 para 52,3% em 2010, sendo 

este considerado um fator de risco para a prematuridade, o 

baixo peso ao nascer e as mortalidades neonatal e materna 

(BRASIL, 2011). 

 A maior parte 44 (93,6%) das crianças do estudo 

compareciam na creche durante os cinco dias da semana e 30 

(63,8%) frequentavam creches há seis meses ou mais, um fator 

positivo para um adequado sono das crianças, devidos aos 

hábitos atribuídos a mesma, como manter rotinas saudáveis, 

sabendo-se também que a estimulação advinda da 

permanência da criança em uma creche apresenta impacto 

positivo e duradouro no desenvolvimento da mesma, tendo 

influência sobre a qualidade da educação como um todo 

(MENDONÇA, 2014).  

O contexto das crianças estudadas na presente 

investigação representa o perfil de comportamento de sono de 

crianças institucionalizadas assistidas pela iniciativa pública. 

Ressaltar este aspecto é relevante pois de acordo com Rocha 

(2013), em estudo realizado no município de Fortaleza que 

comparava o perfil de sono de crianças de creches públicas e 

privadas aponta que as aquelas que frequentavam creches 

privadas tiveram 1,88 vezes mais chances de manifestar 

alterações no comportamento do sono quando comparadas 

aquelas que frequentavam creches públicas (p=0,030). No 

estudo de Belísio (2010), realizado com 85 crianças da 

educação infantil na zona sul da cidade de Natal/RN, foi 

possível observar que os fatores sociais influenciam no ciclo 

sono e vigília (CSV), e este ciclo difere quanto ao tipo de escola 
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(pública ou privada). A ausência de estudos sobre a temática 

possivelmente decorre devido a Constituição Federal ter 

reconhecido a educação de crianças de zero a seis anos como 

direito do cidadão e dever do estado apenas em 1988, incluindo 

assim a creche na Educação Brasileira.  

No que diz respeito aos critérios usados para que possa 

observar alterações no sono das crianças segundo o BISQ, 

nenhuma criança acorda > 3 vezes por noite; para nenhuma 

criança os despertares noturnos duram > 1 hora; e para 2 

(4,3%) crianças o tempo total de sono é < 9 horas (Figura 1). 

No que diz respeito a caracterização dos hábitos de sono 

das crianças no presente estudo apenas 4 (8,5%) delas 

dormiam sozinhas no quarto. Este panorama é semelhante 

aquele apresentado por Santos, Mota e Matijasevicg (2010), em 

estudo desenvolvido no interior do Rio Grande do Sul na cidade 

de Pelotas aonde apenas 6,1% das crianças investigadas 

dormiam sozinhas. Essa baixa prevalência pode estar 

relacionada por serem do interior do estado, onde é mais 

frequente o costume de dormir junto do que em cidades 

maiores. 
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FIGURA 1: Critérios para possível identificação de alterações 

no sono segundo os critérios de avaliação do Questionnaire for 

Infant Sleep Assessment: translation into brazilian portuguese 

(BISQ). Cuité-PB, 2017. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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padrões problemáticos (HALAL; NUNES, 2014). Nesse 
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horário, rotinas e rituais consistentes para o sono, evitar 
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dos pais, e 36,2% (17) disseram que ofertam alimentação para 

que facilite o início do sono. Uma revisão integrativa realizada 

com objetivo de verificar a influência do contexto familiar sobre 

os distúrbios do sono em crianças comprova que os principais 

hábitos dos pais para que o início do sono da criança seja 

facilitado é de alimentar as crianças (31%) e manter a presença 

dos pais (31%) (LÉLIS et al, 2014). Semelhantemente, outro 

estudo avaliando fatores relacionados a fragmentação do sono 

em 1741 crianças na faixa etária de cinco a 29 meses mostra 

que a alimentação noturna é um grande fator associado à 

fragmentação do sono entre as crianças de cinco meses de 

idade e a presença dos pais para adormecer associada às 

dificuldades de sono nas crianças com idade entre um ano e 

cinco meses e dois anos e cinco meses (TOUCHETTE et al, 

2005). 

Semelhanças quanto as intervenções dos pais no 

período noturno foram mencionadas no estudo de Rocha e 

Figueroa (2013), dentre as quais, permanecer presente e 

próximo do filho, alimentar e embalar para criança voltar a 

dormir foram influenciadores no padrão do sono dos filhos, 

ocorrendo maiores números de depertares noturnos e uma 

menor duração de sono à noite, quando comparadas às 

crianças que adormecem no berço com mínimo de assistência 

parental. 

Quando se considera o hábito da criança dormir junto 

com os cuidadores/pais, ou seja o co-leito, encontra-se uma 

grande variação nas taxas em diferentes estudos, retratando 

distinções culturais e socioeconômicas, bem como as 

diferenças metodológicas na definição das variáveis e na coleta 

dos dados. Ao analisar a prevalência do co-leito, em um estudo 

realizado no Rio Grande do Sul com crianças de 12 meses os 
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autores consideram uma alta prevalência, essa que estava 

associada à níveis econômicos baixos, à menos escolaridade e 

idade materna e maior paridade (SANTOS et al, 2010). 

Predomínio equivalente também encontrou-se em outra coorte 

gaúcha na cidade de Passo Fundo com recém-nascidos 

(HONAKER; NUNES, 2016). As prevalência apontadas são 

concordantes com a verificada no presente estudo que aponta 

taxa de 42,6% para o costume supracitado. 

Durante o decorrer dos séculos da história, a partilha da 

cama foi estigmatizada, reprimida, elogiada e reverenciada. 

Existem controvérsias sobre as vantagens e desvantagens que 

perduram até hoje, apesar de, nas últimas décadas, pesquisas 

terem evidenciado que certos riscos estão associados com o 

co-leito (THOMAN, 2006). Segundo Jarrin (2014), a partilha da 

cama com os cuidadores/pais propende a ser um hábito 

frequente durante a infância, contudo, termina prejudicando a 

qualidade de sono da criança, podendo assim ocasionar 

ansiedade relacionada com o sono, sonolência diurna, o 

aumento dos despertares noturnos, dentre outros problemas 

(LÉLIS, 2014). 

Contudo os profissionais de saúde devem ser 

cuidadosos quando o assunto se trata de incentivar ou 

desaconselhar a prática do co-leito, já que foi observado 

através de estudos que esse pode oferecer benefícios bem 

como riscos para um sono adequado das crianças, de acordo 

com cada particularidade existente. Devendo então passar 

devidas informações acerca dos riscos e benefícios que o co-

leito pode acarretar, permitindo aos cuidadores/pais tirem suas 

próprias conclusões, tomando assim uma decisão mais 

consciente (ISSLER et al, 2010).  
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Questões sobre os despertares noturnos se fazem 

presentes em alguns instrumentos utilizados para avaliação do 

sono e/ou distúrbios do sono (SADEH, 2012; SILVA et al, 2013; 

LOUREIRO el al, 2013; HONAKER; NUNES, 2016). O início e 

a manutenção do sono são fatores importantes, por serem 

referidos como obstáculos que mais afetam os recém-nascidos, 

as crianças e os pais, resultando em problemas para dormir e 

rotineiros despertares à noite, em 20% e 30% das crianças 

menores de três anos (SADEH et al, 2009). No presente estudo 

15 (31,9%) das crianças acordavam ao menos uma vez durante 

a noite.  

Em média as crianças desta pesquisa deitam-se às 20h 

e 30minutos com tempo médio de sono noturno de 11 horas.  

No entanto Hirshkwitz (2015), diz que o tempo total de sono 

apropriado para crianças de 1 a 2 anos de idade não deve ser 

inferior a 9 horas nem superior a 16 horas. Percebe-se, 

portanto, que apesar das recomendações entre os autores 

variarem, ainda assim, o presente estudo foi visto como tendo 

uma quantidade de sono dentro das faixas de normalidade.  

 Rocha (2013), após ajustes das variáveis do seu estudo, 

concluiu tempo de sono de mais de duas horas durante o dia e 

entre seis e oito horas durante a noite, ocasionou 2,5 e 2,65 

vezes maiores de chances para que ocorressem alterações no 

comportamento das crianças estudadas. No presente estudo 

apenas 1 criança (2,1%) não tinha o hábito de dormir durante o 

dia e 29 delas (61,7%) mantiveram horários regulares de até 2 

horas de sono diurno.  

No contexto dos resultados apontados, o tempo de sono 

diurno deve ser monitorado para que não seja demasiadamente 

prolongado, entretanto de acordo com Chokroverty (2010), 

ressalta-se a sua importância vislumbrando a obtenção de um 
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padrão de sono regular durante o dia, contribuindo para 

melhorar o sono noturno, principalmente na faixa etária das 

crianças estudadas, visto que a pouca idade está relacionada a 

menos exigências escolares e sociais e uma maior influência 

dos pais em determinar horários para dormir e acordar.  

Considerando os pontos discutidos anteriormente, é 

fundamental ressaltar que ao longo das consultas de 

puericultura, ou em qualquer outro momento que tenha o 

contato da criança com o serviço de saúde, é necessário 

favorecer informações aos cuidadores/pais sobre a adequada 

quantidade de horas de sono que cada criança deve ter, de 

acordo com sua idade, para que eles próprios sejam capazes 

de monitorar e intervir quando necessário em hábitos que 

auxiliem ao sono saudável (BÉLISO, 2010). Evitando assim os 

cansaços e as sensações de esgotamento que os pais 

descrevem devido aos distúrbios do sono de suas crianças, 

originando também uma gama de sintomas físicos, emocionais 

e cognitivos que afetam a vida quotidiana bem como as 

mudanças na rotina da família (HALAL; NUNES, 2014). 

Revisão integrativa de 30 artigos que contextualizavam 

o sono pediátrico na atenção primária, destaca este cenário de 

atenção como fator importante para a administração das 

dificuldades encontradas em relação ao sono das crianças, 

apresentando uma alta predominância de problemas no sono 

pediátrico em cuidados primários, baixa triagem e gestão dos 

casos, bem como as limitações referente a formação dos 

profissionais que para que facilitem a identificação de um 

padrão de sono problemático (HONAKER; MELTZER, 2016). 

Informações sobre os ciclos de comportamento do sono 

infantil, pode ajudar aos cuidadores a reconhecer os hábitos de 

um sono problemático, podendo assim tomar decisões sobre 
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seus filhos evitando problemas no seu desenvolvimento, o que 

faz do profissional de saúde e o enfermeiro, principalmente 

aquele que trabalha com crianças ter um papel único, não só 

ensinando estratégias adequadas aos pais, mas também 

ensinando a teoria desenvolvimentista e critica de habilidades 

e pensamento (HALAL; NUNES, 2014).  

Nesse estudo apenas 5 (10,7%) dos pais/cuidadores 

referiram que, em sua opinião, suas crianças apresentavam 

problemas com o sono. Este dado reforça a necessidade de 

educar pais/cuidadores prestando-lhes informações sobre 

hábitos de sono saudáveis, vez que este baixo percentual de 

percepção sobre problemas de sono apontado pelos 

pais/cuidadores sobre o sono de suas crianças é contrastante 

com os hábitos de sono inadequados referidos pelos mesmos, 

o que demostra uma inabilidade em reconhecer o que seria um 

comportamento inadequado de sono. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O presente estudo resulta da necessidade de 

compreender melhor o comportamento do sono das crianças de 

0 a 3 anos de idade. Inicialmente foi escolhido o questionário 

BISQ-versão brasileira, esse que consiste em um instrumento 

confiável e válido à língua portuguesa, no Brasil, como uma 

importante ferramenta para a triagem rápida de problemas de 

sono em crianças de até 3 anos de idade para fins clínicos e de 

pesquisa, esse instrumento permitiu analisar e recolher as 

informações sobre o que os pais/cuidadores pensam sobre o 

comportamento do sono de suas crianças. 

Este estudo tem algumas limitações. O tamanho da 

amostra é reduzido, pelo que não se poderá generalizar 
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qualquer conhecimento adquirido, apenas criar hipóteses 

sujeitas a confirmação por estudos futuros. Existiu também 

alguma dificuldade na aplicação do questionário, devido ao fato 

de não ter existido uma coleta presencial, houve a ausência de 

alguns dos dados do questionário, esses que poderiam ter sido 

checados e evitado de perde-lo se a coleta não tivesse sido 

através de envelopes nominais. 

Os resultados mostraram que o comportamento do sono 

das crianças do estudo, segundo a maioria dos pais/cuidadores 

não é considerado um problema, mesmo visto que os padrões 

observados na pesquisa não condiz com o que seria um sono 

saudável segundo a literatura. Esse fato se dá devido à falta de 

conhecimento pelos pais/cuidadores de como deve ser um 

comportamento adequado para cada faixa etária. 

Percebe-se que o cuidado à criança deve estar focado 

na manutenção de um estilo de vida saudável, que inclui a 

higiene do sono, e que a atenção básica apresenta cenário ideal 

para investigação de tal temática, procedendo uma 

investigação mais detalhada, completa e compreensiva do 

comportamento de sono das crianças, devendo ser 

consideradas alternativas diagnósticas e laboratoriais, bem 

como a capacitação por parte dos enfermeiro e demais 

profissionais da saúde para que ocorra uma detecção 

antecipada de variáveis que possam propiciar o aparecimento 

de distúrbios do sono, prevenindo assim suas consequências. 
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RESUMO: A violência sexual contra crianças e adolescentes 
tornou-se, em nosso país, um problema de saúde pública 
exigindo a criação de políticas de ações para combater e 
controlar esse problema. A necessidade de conhecer essa 
realidade nos levou a investigar seus dados quantitativos, no 
contexto da notificação e divulgação. Estes dados foram 
coletados no sítio do Observatório da Criança e do Adolescente, 
da Fundação ABRINQ (Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Brinquedos) e estratificados em três Tabelas: por Regiões, 
por Estados da Região Nordeste e pelo Estado do Rio Grande 
do Norte e Região Metropolitana do Natal. No Brasil, entre 2010 
a 2014, foram notificados 71.568 casos de violência sexual 
contra crianças e adolescentes. A região Norte notificou 14.436 
(20,2%) casos, a região Nordeste 11.312 (15,8%), a região 
Centro-Oeste 7.080 (9,9%), a região Sul 14.476 (20,2%) e a 
região Sudeste notificaram 24,264 (33,9%) casos. Em todas as 
Regiões o maior número de notificação foi no ano de 2013. Na 
Região Nordeste o destaque foi para o Estado de Pernambuco 
(32,5%). Na Região Metropolitana, Natal (85%) destaca-se pelo 
número de notificações. Considerando esses dados com outros 
selecionados para sua análise podemos inferir que existe uma 
subnotificação significativa, além de não permitir que se 
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quantifiquem os diferentes tipos de violência sexual – estupro, 
exploração e abuso sexual – contra crianças e adolescentes.  
Palavras-chave: Violência Sexual, Notificação, Crianças e 
Adolescentes.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para escrever sobre violência, de uma forma 

generalizada ou específica, é preciso dirigir o olhar para aquela 

culturalmente naturalizada e para aquela que, sob o olhar da 

contemporaneidade no sentido atual, tornou-se criminalizada. 

Autores como Michel Foucault (História da Sexualidade, 

Tomo I, II e III), Elisabeth Badinter (XY. Sobre a identidade 

masculina); Margaret Mead (Sexo e Temperamento; Macho e 

Fêmea) entre outros tantos que figuram no cenário da 

construção da masculinidade e da feminilidade mostram como 

a violência sexual, principalmente contra os meninos, é 

reconhecida como essencial nessa construção. 

Pensar historicamente neste tema nos remete a outra 

palavra: pedofilia. Mas, o que é essa tal pedofilia? Seu 

sigificado está em quase todos os artigos, textos e livros que 

discorre sobre ela e há uma unanimidade que sua origem vem 

da palavra grega paidóphilos ou paidofilia. Desmembrando-a 

temos: Paidio=criança e Fhilia=amor, ou seja, amor pelas 

crianças.  

É possível que, desde sua origem, ela nunca tenha 

representado um amor, um zelo pela criança, mas, tão 

somente, o amor erótico e doentio, uma expressão do desejo 

sexual com suas tendências pervertidas. 

Na Grécia antiga, assim como em outras culturas, era 

comum e encarada como natural pela sociedade a prática 

sexual entre uma pessoa mais velha e um jovem púbere. A 
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maioria dos casos ocorria entre pessoas do mesmo sexo, cuja 

incidência predominava entre os homens (ZARANKI, 2010; 

JUNGER, 2010).  

É desse tempo que entra nesse enredo outras palavras 

comuns ao universo da pedofilia. São elas; sodomia, pederastia 

e efebo. Na verdade estas palavras estão imbricadas e, 

praticamente, não as vemos dissassociadas. 

A pederastia era uma prática comum entre o mestre e 

seu discípulo. O mestre ou erasta (amante) deveria ser um 

homem adulto, de grande conhecimento e prestigio social, 

geralmente com mais de trinta anos. O discípulo era o erômeno 

ou amado, jovem com idade entre 12 e 18 anos, filho de 

eupátrida (da elite) que tinha como função aceitar um dentre os 

diversos mestres que se apresentariam no momento do início 

do processo pederástico. (JUNGER, 2010; FOUCAULT, 2003; 

BADINTER, 1993).  

Acreditava-se que o conhecimento do erasta era 

passado para o erônemo através do esperma. É possível 

imaginar que essa transmissão se dava pela felação (sexo oral) 

e sodomização (sexo anal). A palavra sodomia tem origem na 

descrição bíblica da destruição de Sodoma e Gamorra (livro de 

Gênesis) por viverem mergulhadas em pecados.  

Foi a partir do século XVIII que as crianças passaram a 

ser percebidas como possuidoras de uma natureza infantil, ou 

seja, com características específicas próprias para a idade 

necessitando, portanto da proteção dos adultos (FELIPE, 

2006). 

À medida que as sociedades se globalizam, que as 

ciências progridem e que o respeito às diferentes fases da vida 

humana passam a receber o devido respeito, qualquer forma de 

violência sexual contra as crianças e adolescentes passa a ser 

vista como crime. 



CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL 

102 
 

A notificação de violências contra crianças e 

adolescentes, assim como contra qualquer seguimento 

populacional e social, “é uma exigência legal, fruto de uma luta 

contínua” para que ela saia da “invisibilidade, revelando sua 

magnitude, tipologia, gravidade, perfil das pessoas envolvidas, 

localização de ocorrência e outras (...)” (BRASIL, 2017a, p.7). A 

notificação faz parte da Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, 

que deve ser notificada à Secretaria Municipal de saúde, até 24 

horas da comunicação (Portaria nº 204, de 17/02/2016).  

A estrutura da violência sexual pode ser vista em três 

modalidades: a violência propriamente dita, quando há indução 

ou forçamento na prática sexual; o abuso sexual, quando 

normalmente se usa a força física, a ameaça e a sedução e; a 

exploração sexual, que pressupõe uma relação de 

mercantilização, sendo o ato sexual utilizado como mercadoria 

de troca, seja ela financeira, de favores ou presentes (BRASIL, 

2017b). 

A violência sexual pode ser entendida como a relação de 

cunho heterossexual ou homossexual envolvendo um ou mais 

adultos e uma criança ou adolescente. O objetivo dessa relação 

é de obter estimulação sexual para si ou para outro (AZEVEDO; 

GUERRA, 1998; FLORENTINO, 2014). 

Para a Vara da Infância e Juventude –VIJ- do Distrito 

Federal (VIJ, 2017), as discussões abertas sobre atos sexuais 

destinadas a despertar o interesse da criança ou chocá-la; os 

telefonemas obscenos; o convite para o contato sexual; o 

exibicionismo do corpo nu ou parte dele; a espionagem da 

nudez total ou parcial de uma criança por um adulto 

(voyeurismo); o aliciamento pela internet ou pessoalmente, 

entre outras, são formas de abuso sexual, que não envolve o 

contato físico. 
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O abuso sexual que envolver o contato físico e, na sua 

forma mais perversa, como no caso do estupro ou mesmo 

assassinato de crianças e adolescentes são formas 

progressivamente mais violentas de ataque sexual. 

O abuso sexual acarreta transtorno em suas vítimas que 

variam desde efeitos mínimos até problemas mais graves, com 

repercussões sociais, emocionais e/ou psiquiátricas (VIJ, 2017; 

SCHAEFER, ROSSETTO, KRISTENSEN, 2012). Oliveira 

(2015), investigando historias de mulheres que sofreram abuso 

sexual na infância, identificou que elas não conseguiram, 

mesmo com tratamento psicológico, livrar-se das imagens da 

situação abusiva e a solidão por não ter com quem compartilhar 

esse “segredo”. 

Há consenso, nos dados de pesquisa científica, na mídia 

televisiva e cinematográfica, nas histórias de vida, nas 

denuncias em delegacias, que os casos de abuso sexual contra 

crianças e adolescentes acontecem, com mais frequência, no 

contexto familiar, ou seja, no ambiente onde se espera o 

respeito, a proteção e o amor. Ele acontece de forma 

sistemática e duradoura. Nestas circunstâncias ele é chamado 

de intrafamiliares ou incestuosos (OLIVEIRA, 2015; MIRANDA 

et al, 2014).  

A exploração sexual contra crianças e adolescentes é, 

no nosso país, um problema que atinge fronteiras 

internacionais, através das redes de prostituição, do tráfico de 

pessoas e do turismo sexual, mesmo sendo previsto como 

crime no Código Penal (Art. 228 e 229),  e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA, Art. 130 e 244). Para a Vara 

da Infância e da Juventude (VIJ, 2017), é “uma relação de poder 

na qual prevalece o domínio econômico e a mercantilização do 

corpo da vítima”.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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No sentido sociológico, essa exploração vincula-se, as 

desigualdades de natureza econômica, política, social e cultural 

historicamente construída e culturalmente enraizada nos vários 

segmentos da sociedade.  

Na intensão de reduzir os danos causados pelo abuso e 

exploração sexual contra crianças e adolescentes, várias 

pessoas, de diferentes partes do planeta terra, fundaram 

Organizações não Governamentais – ONGs. Um exemplo que 

merece destaque é a World Childhood Foundation, criada em 

1999, pela Rainha Silvia Renate Sommerlath, conhecida como 

Rainha Silvia da Suécia. 

Dentre os vários problemas destacados pela Rainha para 

a reporte Eliane Lobato, um merece destaque:  
A UNICEF diz que há 1,2 milhão de casos de 
abuso de crianças no mundo. Mas não se sabe se 
esse dado reflete a realidade porque, 
independentemente do país, essa violência 
atravessa classes sociais e nem sempre é levada 
às estatísticas. Não está ligada à pobreza, miséria, 
ao subdesenvolvimento. Acontece em todas as 
camadas sociais (LOBATO, 2016, p. 2). 

A respeito do paragrafo anterior consideramos 

importante transcrever um texto do livro de Margaret Mead – 

Macho e Fêmea – escrito pela primeira vez em 1949. Diz o 

texto: 
 Não é mero acidente que nos grupos de elite, na 
aristocracia, entre intelectuais e artista de todas as 
culturas, se tenha desenvolvido uma variedade de 
práticas subsidiárias de perversões, de uma 
concubina por noite, de homossexualidades ou 
dramatizações de fantasias vagas” (MEAD, 1971, 
p.166) 

De acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF, 2017), a cada 7 minutos uma criança 

ou adolescente é assassinada em alguma parte do mundo. Dos 
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193 países existentes no mundo o Brasil ocupa o quinto lugar, 

mesmo tendo maior número de legislação para esse fim. 

Diante do que foi exposto e reconhecendo nosso papel 

na redução da violência através da prevenção, orientação e 

notificação, optamos, como objetivo deste trabalho, investigar a 

violência sexual contra crianças e adolescentes, no contexto da 

notificação e divulgação. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo do tipo exploratório 

descritivo. Para atender o objetivo proposto a metodologia 

utilizada neste trabalho seguiu dois métodos: a coleta de dados 

quantitativos no sítio do Observatório da Criança e do 

Adolescente - o qual é definido como um espaço virtual de 

consulta dos principais indicadores sociais que têm relação 

direta e indireta com a infância e adolescência no Brasil – e a 

análise qualitativa destes dados.  

O Observatório foi criado em outubro de 2015, como 

parte das ações estratégicas da Fundação ABRINQ 

(Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos), “uma 

organização, sem fins lucrativos, que tem como missão 

promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de 

crianças e adolescentes” (ABRINQ, 2017). As informações 

publicadas nele são originárias de fontes públicas e/ou privadas 

e são de domínio público.  

O intervalo de tempo incluído para a pesquisa foi o 

mesmo disponibilizado no sitio: de 2010 a 2014. Após a coleta, 

distribuímos o quantitativo em três Tabelas, utilizando o 

programa Microsoft Office Excel 2016. Na Tabela 1 estão os 

casos de notificações no Brasil e suas regiões geográficas 

(Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste); Na Tabela 2, os 
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dados dos nove Estados do Nordeste e na Tabela 3, os casos 

notificados na região metropolitana de Natal.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Tabela 01 - Casos notificados de violência sexual contra crianças e adolescentes 

entre 0 a 19 anos, segundo o País e suas Regiões nos anos de 2010 a 2014. 

Ano 

Regiões 

Brasil (%) Nort
e (%) 

Nordeste 
(%) 

Centro-oeste 
(%) 

Sul (%) 
Sudeste 

(%) 

2010 
1.946 
(2,7) 

1.099 (1,5) 902 (1,3) 1.734 (2,4) 3.408 (4,8) 
9.089 
(12,7) 

2011 
2.559 
(3,6) 

1.885 (2,6) 1.050 (1,5) 2.447 (3,4) 4.223 (5,9) 
12.164 

(17) 

2012 
3.176 
(4,4) 

2.530 (3,5) 1.707 (2,4) 3.419 (4,8) 5.751 (8) 
16.583 
(23,2) 

2013 
3.923 
(5,5) 

3.071 (4,3) 1.977 (2,8) 3.882 (5,4) 6.130 (8,6) 
18.983 
(26,5) 

2014 
2.832 

(4) 
2.727 (3,8) 1.444 (2) 2.994 (4,2) 4.752 (6,6) 

14.749 
(20,6) 

Total 

14.43
6 

(20,2
) 

11.312 
(15,8) 

7.080 (9,9) 
14.476 
(20,2) 

24.264 
(33,9) 

71.568 
(100) 

Fonte: Observatório da Criança e do Adolescente/Ministério da Saúde/ SVS - 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.  
 

No Brasil foram notificados 71.568 (100%) casos de 

violência sexual contra crianças e adolescente, considerando-

se o intervalo entre 2010 a 2014. Observa-se na Tabela 1 que, 

em termos percentuais, a região Norte foi responsável por 

20,2% dos casos, a região Nordeste por 15,8%, a região 

Centro-oeste 9,9%, a região Sul 20,2% e a região Sudeste 

notificou 33,9% dos casos. 

Já a distribuição percentual em 2010 foi de 9.089 (12,7%) 

casos notificados, em 2011 foi de 12.164 (17%), em 2012 foi de 

16.583 (23,2%), em 2013 foi de 18.983 (26,5%) e em 2014 foi 

de 14.749 (20,6%). 
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Observa-se na Tabela 1 que, no ano de 2013, houve um 

aumento na notificação em todas as regiões geográficas 

brasileiras. 

Antes de passarmos para a análise da Tabela 2, 

consideramos relevante esclarecer duas modalidades que 

representam o alicerce dos números sobre a violência sexual 

contra crianças e adolescentes: denúncia e notificação. 

A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que sabe 

e viu o ato a ser denunciado, utilizando qualquer telefone, a 

qualquer hora. Basta discar 100. 

O disque 100 foi criado em 1997, por ONG’s que 

trabalhavam na área da promoção dos direitos das crianças e 

adolescentes. Sua repercussão foi tão grande que seis anos 

depois, em 2003, passou a ser da responsabilidade do Governo 

Federal, “deixando de ser apenas um canal de denúncia (...) 

para ser uma rede de retaguarda de serviços e parceiros em 

todo o país” (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2017). 

Já a notificação, por estar atrelada a Portaria nº 204, do 

Ministério da Saúde, fica sob a responsabilidade da Secretaria 

de Saúde de cada Município. Qualquer cidadão ou cidadã pode 

notificar, sem correr o risco de ser identificado (a). Ela é uma 

dimensão da Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde 

de Crianças, Adolescentes e suas famílias que prevê o 

acolhimento, o atendimento, os cuidados profiláticos, o 

tratamento, o seguimento na rede de cuidado e a proteção 

social (BRASIL, 2017 a). 
 

Tabela 02 - Casos notificados de violência sexual contra crianças e adolescentes 

entre 0 a 19 anos, segundo os Estados do Nordeste, nos anos de 2010 a 2014. 

Nordeste 2010 %) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) Total 

Alagoas 39 (0,3) 77 (0,7) 93 (0,8) 84 (0,7) 117 (1) 410 (3,6) 

Bahia 
246 
(2,2) 

301 (2,7) 342 (3) 608 (5,4) 566 (5) 
2.063 

(18,20) 
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Ceará 66 (0,6) 69 (0,6) 88 (0,8) 119 (1,1) 303 (2,7) 645 (5,7) 

Maranhão 
170 
(1,5) 

255 (2,3) 237 (2,1) 234 (2,1) 144 (1,3) 
1.040 
(9,3) 

Paraíba 60 (0,5) 86 (0,8) 115 (1) 179 (1,6) 141 (1,2) 581 (5,1) 

Pernambuco 
377 
(3,3) 

662 (5,9) 754 (6,7) 982 (8,7) 907 (8) 
3.682 
(32,5) 

Piauí 37 (0,3) 63 (0,6) 513 (4,5) 477 (4,2) 275 (2,4) 
1.365 
(12,1) 

Rio Grande do 
Norte 

59 (0,5) 64 (0,6) 83 (0,7) 84 (0,7) 86 (0,8) 376 (3,3) 

Sergipe 45 (0,4) 308 (2,7) 305 (2,7) 304 (2,7) 188 (1,7) 
1.150 

(10,20) 

Total 
1.099 
(9,7) 

1.885 
(16,7) 

2.530 
(22,4) 

3.071 
(27,1) 

2.727 
(24,1) 

11.312 
(100) 

Fonte: Observatório da Criança e do Adolescente/Ministério da Saúde/ SVS - 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.  

 
A Tabela 2 representa as notificações de acordo com os 

Estados da Região Nordeste e os anos da notificação.  

No contexto do Nordeste no intervalo de 2010 a 2014 

foram notificados 11.312 (100%) casos de violência sexual 

contra crianças e adolescentes, segundo o Observatório. 

Analisando-se os dados de acordo com o ano e o Estado 

observamos um aumento progressivo em quase todos eles, 

com exceção de Alagoas, onde houve uma diminuição no ano 

de 2013. Seguindo ainda a análise da referida tabela, 

destacamos o Estado de Pernambuco, seguido pela Bahia, 

Piauí e Sergipe, em ordem decrescente, com maior número de 

notificação. 

Registrar o maior ou menor número de denúncias não 

qualifica se houve um aumento ou uma diminuição no número 

real de violência sexual. Pode significar o “silêncio” e o “brado”, 

a “cegueira” e a “visão”.  

Podemos afirmar, sem precisar provar com referências 

que, todos os Estados do Nordeste têm Legislações, Politicas e 

uma Sociedade Civil, engajada em ONG’s para reduzir e, se 
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possível erradicar, a violência sexual contra crianças e 

adolescentes, principalmente a pedofilia e a exploração sexual.   

 
Tabela 03 - Casos notificados de violência sexual contra crianças e adolescentes 

entre 0 a 19 anos, segundo o Estado e Região Metropolitana do Natal, nos anos de 
2010 a 2014. 

Região Metropolitana de 
Natal 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

Total 
(%) 

Arês 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,4) 0 (0,0) 1 (0,4) 

Ceará-Mirim 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,7) 1 (0,4) 3 (1) 

Extremoz 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Goianinha 0 (0,0) 2 (0,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,7) 

Ielmo Marinho 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Macaíba 1 (0,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,4) 2 (0,7) 4 (1,5) 

Maxaranguape 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Monte Alegre 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Natal 
53 

(19,4) 
35 

(12,8) 
43 

(15,8) 
44 

(16,1) 
57 

(20,9) 
232 
(85) 

Nísia Floresta 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Parnamirim 1 (0,4) 8 (2,9) 5 (1,8) 5 (1,8) 7 (2,6) 26 (9,5) 

São Gonçalo do 
Amarante 

0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,4) 

São José de Mipibu 0 (0,0) 1 (0,4) 2 (0,7) 1 (0,4) 0 (0,0) 4 (1,5) 

Vera Cruz 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Total 
55 

(20,1) 
46 

(16,8) 
51 

(18,7) 
54 

(19,9) 
67 

(24,5) 
273 

(100) 

Fonte: Observatório da Criança e do Adolescente/Ministério da Saúde/ SVS - 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. 

 
Na conjuntura da Região Metropolitana do Natal ou da 

Grande Natal no intervalo de 2010 a 2014 foram notificados 273 

(100%) casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes. O município de Extremoz, Ielmo Marinho, 

Maxaranguape, Monte Alegre e Nísia Floresta, não 

apresentaram casos notificados (0,0%), o que não significa 

dizer que não existiu. Já o município de Arês notificou 1 (0,4%) 

caso, o Ceará-Mirim 3 (1%), Goianinha 2 (0,7%), Macaíba 4 

(1,5%), a capital Natal 232 (85%), Parnamirim 26 (9,5%), São 
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Gonçalo do Amarante notificou 1 (0,4%) caso e o município de 

São Jose de Mipibu 4 (1,5%). 

Examinando a Tabela 3, de acordo com a distribuição de 

notificação de casos, observa-se que não houve qualquer 

variação significativa.  

As Tabelas apresentadas mostram que vem 

aumentando o número de denuncias. Corroborando com estes 

dados, Leite (2017), em uma reportagem para o Jornal Correio 

Brasiliense, escreveu que, em 2016, o Disque Denúncia 

Nacional (Disque 100), recebeu 77.290 relatos de violação dos 

direitos das crianças e adolescentes e que, de acordo com a 

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 43% das vítimas de 

exploração sexual têm entre 0 e 7 anos. Este dado pode ser 

identificado através de reportagens na mídia escrita e visual 

que, crianças cada vez mais jovem sofrem de violência sexual. 

Outros estudos sobre a mesma temática apontam que as 

crianças do sexo feminino são mais afetadas, representando 1 

menino para cada 7 meninas. Dessa forma é possível inferir que 

o sexo feminino é o mais susceptível a violência sexual 

(MIRANDA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2014; JUSTINO et al., 

2015). 

No Rio Grande do Norte, no ano de 2015, a Delegacia 

Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente 

(DCA) registrou 344 denúncias de abuso ou exploração sexual 

de crianças e adolescentes. Isto significa um aumento em torno 

de 100% com relação ao ano de 2014, apresentado na Tabela 

3. Os números reúnem todos os casos denunciados na própria 

delegacia especializada, além das delegacias de plantão e 

através de Boletim de Ocorrência Eletrônico.  

Distribuindo este número por município, a capital, Natal, 

registrou 242 (83%), sendo 100 na Zona Norte, seguida da 
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Zona Oeste, com 66; Zona Leste com 41, e Zona Sul, 25 (LIMA, 

2016). 

Trazendo o sujeito criança e o sujeito adolescente a 

temática da violência, é importante considerar outros aspectos 

que possuem relevância. Oliveira et al. (2014), por exemplo, 

mostram dados que merecem considerações. Verificaram que 

os Conselhos Tutelares foram responsáveis pelo maior 

quantitativo de notificações e que a maioria acompanhavam 

outras formas de violência concomitantemente (OLIVEIRA et 

al., 2014). 

Faleiros e Faleiros (2007) contribuem dizendo que a 

dinâmica entre agressor (a) e agredido(a) é pautada nas 

relações de poder, de superioridade e autoridade deixando 

marcas físicas e psicoemocionais. Na retrospectiva histórica da 

violência sexual contra crianças e adolescente, em diferentes 

culturas e tempo observamos que ela é legitimada e utilizada 

como instrumento de poder e sedução. 

O seio familiar é apenas um espaço que pode comportar 

ações configuradas como violência sexual, como já referimos. 

Entretanto ela pode ocorrer em Instituições de educação, de 

saúde, de assistência, de segurança entre outros (FALEIROS; 

FALEIROS, 2007; MIRANDA et al.,2014).  

Referente a(o) agressor(a), a maioria são de pessoas 

conhecidas e próximas das  vítimas, como o padrasto, 

conhecido, vizinho, namorado (MIRANDA et al., 2014), pessoas 

que deviam proteger, acalentar, educar e promover uma boa 

saúde física e mental. Já nas situações de exploração sexual, 

quando alguma vantagem é oferecida à vítima em troca da 

relação, as mães entram como agentes aliciadores. 

Oliveira et al. (2014) identificaram em seus estudos o 

panorama de concomitância a outras modalidades de violência, 

mas também afirmam que a notificação é baixa. Reconhecem 
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ainda que a causa dessa subnotificação está relacionada à 

ineficiência do serviço e profissional, sugerindo a ideia que se 

deve ter conhecimentos específicos que promovam a correta 

identificação e notificação dos múltiplos aspectos tocante ao 

caso (OLIVEIRA et al., 2014). 

A questão da subnotificação é um grave problema na 

área jurídica e da saúde, uma vez que esconde o verdadeiro 

cenário crítico, tornando-o, assim, invisível à gestão. Esse 

problema impede articulações entre os vários setores 

competentes que visam o cessar tantos das ameaças quantos 

das ações efetuadas de violência (MOREIRA et al., 2014; 

ROLIM et al., 2014). 

Outro componente que se soma a subnotificação é a 

postura com que os parentes, vizinhos e profissionais têm. 

Esses comportamentos são de silêncio, de cegueira, de 

negação e mentiras (DAHLBERG; KUNG, 2007), o que 

potencializa a vulnerabilização das vítimas frente a essa 

conjuntura. Outro problema identificado por Justino et al., 

(2015) é a forma inadequada do preenchimento das fichas de 

atendimento, inviabilizando, assim,  a assistência à saúde. 

Nesse sentido, para a alimentação de indicadores sociais 

e de saúde e, assim, a tomada de decisão por parte da gestão 

que coíba o ciclo da violência, é importante que haja a 

notificação e quantificação dos casos notificados de violência 

sexual. Com isso, é importante conhecer minimamente algumas 

conjunturas decorrentes no país. 

Para se melhor entender, a realidade visível, ou seja, a 

notificada, podemos comparar com  a ponta de um iceberg, que 

é representada pela menor parte do todo e a realidade invisível 

seria a parte submersa. Assim, por mais que se tenha uma boa 

visão  da realizadade visivel, a parte invisível possui dimensões 

imensuráveis ou quase imensuváveis. 
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São muitas as repercusões que a violência sexual trazem 

a vida de quem padece desse tipo de iniquilamento humano. O 

estresse póstraumático, transtornos de comportamento, 

gravidez, traumas físicos e psicológicos são exemplos dessas 

repercussões que, dependendo da pessoa, podem perturar por 

toda a vida (JUSTINO et al., 2015). 

Logo, há todo um conjunto de ações que são utilizadas 

visando a coibição de ações desse fenômeno. Tais ações, 

podem ser consideradas mais simples, exemplificadas por 

determinações judicias cuja finalidade está em afastar a vítima 

do seu algoz, colocando-a em abrigos provisórios ou retirando 

o(a) agressor(a) do lar, ou ações mais permanentes, como a 

castrações química, além de outras. (MIRANDA et al., 2014; 

YAMADA; GARCIA; USIEL, 2015). 

É como diz Morin (2015; 2017): tanto o indivíduo quanto 

a realidade são complexos. Não se deve fragmentar o ser 

humano retirando-o de sua conjuntura, ou seja, olhando-o 

apenas por um aspecto, que pode ser exemplificado, pelo olhar 

biológico nas repercussões de saúde perpetradas. A questão 

da violência fundamenta-se na multidimensionalidade, onde 

Dahlberg e Krung (2007) dizem envolver aspetos individuais, 

sociais, ambientais, econômicos, políticos, e culturais de forma 

ampla. 

O fenônemo da violência sexual transcende a 

compartimentalização dos conhecimentos inseridos nas 

diversas ciências. E por isso exige um olhar cuidadoso e integral 

para o enfrentamento desse fenômeno (YAMADA; GARCIA; 

USIEL, 2015). 

Em termos de Atenção à Saúde, de forma ampliada, os 

casos de violência pela complexidade que comportam, é 

requerido intervenções de cunho multidisciplinar e intersetorial, 

uma vez que fundamentados em evidências científicas nas 
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mais diversas áreas do conhecimento, como ciências da saúde, 

epidemiologia, sociologia, psicologia, educação, criminologia, 

economia, entre outras, podem minimizar os danos que essa 

conjuntura de violência acarreta (CEZAR; ARPINI; GOETZ, 

2017; DAHLBERG; KUNG, 2007). 

Esse estudo limita-se por utilizar dados secundários 

onde podem ser representados pela subnotificação, além de 

não conter outras varíaves que proporcionem um melhor 

aprofundamento do recorte da temáica abordada. Contudo ele 

leva a inúmeras elucubrações. 

É importante considerar que o perfil epidemiológico das 

diferentes modalidades de violência, em particular a violência 

sexual, exige a implantação de políticas consistentes pelo setor 

da saúde.  

Nos últimos vinte anos, a saúde pública tem assumido de 

maneira mais efetiva a necessidade de organização de um 

conjunto articulado de estratégias e de projetos de 

enfrentamento para o problema. Entretanto, ainda não é 

suficiente e quem diz isso são os adolescentes participantes da 

pesquisa “Adolescentes e Jovens do Brasil. Participação Social 

e Política”, onde 54% demonstram insatisfação com as políticas 

de saúde (UNICEF, 2007).  

Este dado, além de outros dessa mesma natureza, leva 

a uma reflexão sobre a capacidade do sistema público de 

saúde, assim como o de educação, de justiça, de trabalho e 

emprego, prover um atendimento adequado às crianças e 

adolescentes brasileiros, investindo na formação dos 

profissionais para lidar com a complexidade do fenômeno, bem 

como, reforçar iniciativas de prevenção da violência e 

disseminação da cultura de paz. 

 

4 CONCLUSÕES  
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Ao retomar o objetivo inicial, o estudo possibilitou, de 

forma sucinta, um conhecimento do recorte da temática da 

violência sexual contra crianças e adolescentes em âmbito 

brasileiro, nordestino e da região metropolitana do Natal. 

Dentre as violências conhecidas e estudadas, 

predominou-se nesse estudo, uma discussão da violência 

sexual. Todavia é importante considerar que as vítimas da 

violência sexual experienciam outros tipos de violências, como 

a física e a psicológica, prejudicando a construção de sua 

identidade enquanto ser social. 

Diante da discursão desse estudo é possível concluir que 

a subnotificação ainda é um grande desafio a ser enfrentado, 

não só por profissionais e instituições envolvidas na questão 

violência, mas por toda a sociedade brasileira Algumas 

pesquisas afirmam que em média apenas 10 a 15% dos casos 

de violência sexual contra crianças e adolescentes são 

denunciados. Dessa forma, esse problema leva a dificuldades 

à gestão na elaboração de intervenções adequadas para 

minimização da vitimização da violência sexual. 

É essencial a busca por avanços na notificação dos 

dados para que haja articulações entre vários setores que 

visem proteger e melhorar a qualidade das práticas de cuidado 

direcionadas às crianças e adolescentes.  

Diagnosticando o fenômeno da violência sexual contra 

crianças e adolescentes do Estado do Rio Grande do Norte, e 

de forma mais urgente, da Região Metropolitana do Natal é 

possível estabelecer um conjunto de ações articuladas – 

governo e sociedade civil - que permitam intervenções técnicas, 

política e financeira para o enfrentamento da violência sexual 

contra as crianças e os adolescentes, assim como todas as 

outras formas de violência. 
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RESUMO: O consumo de bebidas açucaradas aumentou 
substancialmente em todo o mundo em paralelo ao índice de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis O estudo tem por 
objetivo investigar a produção científica dos últimos dez anos, 
analisando tendências das pesquisas mundiais sobre o 
consumo de bebidas açucaradas por adolescentes, tendo como 
foco a Saúde Pública. Realizou-se uma busca no Pubmed e no 
LILACs, através do descritor “Soft drinks”, por estudos de base 
populacional publicados, na última década. Cinquenta e oito 
artigos foram contemplados e três categorias temáticas foram 
identificadas. Observou-se que o consumo diário de bebidas 
açucaradas por adolescentes é comum e que através de ações 
de saúde e da implantação de políticas públicas como proibição 
da venda de refrigerante na escola e aumento dos tributos 
desses alimentos foi possível reduzir o percentual de consumo 
dos refrigerantes e minimizar seus impactos na saúde do 
adolescente. É consensual que o consumo elevado de bebidas 
açucaradas pode ser prejudicial e as implicações do acesso a 
elas nos ambientes em que estão inseridos precisam ser bem 
compreendidas.  
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Palavras-chave: Ingestao de líquidos. Doença cronica. 

Adolescente. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Estratégias e políticas públicas têm sido inseridas para 

melhorar a qualidade e aumentar a produtividade da pesquisa 

científica. Muitas vezes essas políticas são escolhidas de 

acordo com áreas de pesquisa já consolidadas e populares, nas 

quais se sabe que haverá retorno, ou ainda, identificadas como 

tendências mundiais. A produção científica vem crescendo 

exponencialmente nas últimas décadas o que só faz crescer o 

interesse em entender as características da pesquisa. Analisar 

tendências das produções científicas para áreas específicas se 

configura como uma estratégia para encontrar temas de 

pesquisa com potencial de impacto (TRUCOLO e 

DIGIAMPIETRI, 2014). 

A produção e o consumo de alimentos e bebidas 

processados industrialmente aumentaram substancialmente 

em todo o mundo em paralelo ao índice de Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) (DORNELLES et at., 2014; 

CANELLA et al., 2014). O fardo global das DCNT reflete, em 

parte, a crescente exposição a esses produtos alimentares, que 

fortemente comercializados são baratos e convenientes para os 

consumidores, além de rentável para os fabricantes. Em 

contrapartida, contém elevados níveis de sal, gordura e 

açúcares (CLARO et al., 2015). 

Bebidas açucaradas são bebidas adoçadas com açúcar 

(BAA) e de baixo valor nutricional, incluindo refrigerante (ou 

seja, bebidas carbonatadas contendo adoçantes e aromas), 

bebidas esportivas, bebidas energéticas, chá, café, sucos de 
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fruta e bebidas lácteas adoçadas (CDCP, 2010). O consumo 

excessivo dessas bebidas entre os jovens tem sido associado 

à má nutrição e alterações do perfil epidemiológico. O aumento 

energético provocado pelo consumo das BAAs incide no peso 

corporal e, além de estar associados à menor ingestão de leite 

e de outros componentes nutricionais importantes para saúde, 

eleva o consumo de outros alimentos não saudáveis 

(CRADOCK et al., 2011). Além do sobrepeso e obesidade, 

outras complicações estão sendo associados ao consumo de 

bebidas açucaradas. 

A adolescência é uma fase onde diversos fatores podem 

ser determinantes para o estabelecimento de hábitos saudáveis 

que seguem à fase adulta. Acredita-se que características 

próprias da adolescência podem repercutir no consumo de 

bebidas açucaradas e impactar na saúde, de forma que as 

morbidades que acometiam mais tardiamente a população 

podem começar a se apresentar neste período do ciclo de vida 

causando danos maiores, tanto no processo do adoecer quanto 

nos óbitos registrados (FLETCHER, FRISVOLD e TEFFT, 

2010; BLOCH, CARDOSO e SOCHIERI, 2016; BLOCH et al, 

2016; KUSCHNIR et al., 2016).  

Investigar na literatura as tendências das publicações 

permite apropriação acerca do consumo de BAA e suas 

repercussões na saúde, apresentando evidências científicas 

que subsidiem discussões e estudos posteriores, em especial 

no que se refere às novas metodologias e propostas para 

implantação de políticas públicas voltadas à alimentação e 

nutrição dos adolescentes.  

O presente estudo tem como objetivo investigar a 

produção científica dos últimos dez anos, analisando 

tendências das pesquisas mundiais sobre o consumo de 
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bebidas açucaradas por adolescentes, tendo como foco a 

Saúde Pública.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a partir 

de artigos científicos publicados na última década que 

abordaram como tema o consumo de bebidas açucaradas por 

adolescentes de 12 a 18 anos. A proposta deste artigo é 

analisar a tendência das publicações científicas acerca do 

consumo das bebidas açucaradas por adolescentes, avaliando 

criticamente e artigos disponíveis na íntegra no banco de dados 

da PubMed e BIREME publicados de 2006 a 12 de Setembro 

de 2016, tomando como foco a Saúde Pública. 

Para isso, esta revisão percorreu seis etapas distintas e 

sistemáticas elencadas por Mendes, Silveira e Galvão (2008): 

a identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de 

pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão 

de estudos/amostragem ou busca 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/síntese do conhecimento.  

Através dos descritores “soft drink consumption” 

(n=1358), “effects soft drinks” (n=684), “soft drink and obesity” 

(n=829) e “soft drink” (n=4170), foi possível a captação do 

material a ser investigado, utilizando os seguintes filtros: 

publicações dos últimos dez anos (n=2416), realizados com a 

espécie humana (n=1897) e com idade de 0 a 18 anos (n=864).  

A seleção por título considerou como critérios de inclusão 

os estudos abordarem o consumo de bebidas açucaradas e 
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problemas de saúde associados a esse consumo, excluindo os 

artigos relacionados ao consumo de bebidas açucaradas ricas 

em cafeína, alcoólicas e energéticas, que impactavam na saúde 

bucal e que abordassem populações específicas de 

adolescentes (indígenas, ciganas, ...). Nesta etapa foram 

selecionados 443 artigos. 

Durante a leitura exploratória, mediante título e resumo, 

foi possível identificar os artigos disponíveis na íntegra e 

considerando novos critérios de exclusão (artigos de revisão, 

estudos originais com amostra inferior a 1000 sujeitos e faixa 

etária abaixo de 12 anos e superior a 18 anos), sessenta e nove 

artigos originais foram considerados elegíveis para leitura 

completa.   

Através da leitura seletiva foi determinado o material de 

interesse à pesquisa (n=58 publicações científicas) para análise 

e síntese qualitativa. Os trechos que faziam menção às bebidas 

açucaradas por adolescentes no que se refere às tendências de 

consumo, frequência e prevalência do consumo e impactos na 

saúde do adolescente foram destacados e transcritos para que 

desta forma fosse possível proceder à leitura analítica da 

análise temática proposta por Bardin (2010).  

Com a leitura analítica foi possível elencar o material, 

extrair dos textos o tema de interesse para analisá-los a partir 

do objetivo proposto. Os dados foram analisados 

quantitativamente, segundo roteiro estruturado, e descritos em 

unidades de frequência. A fase qualitativa foi realizada através 

do modelo proposto por Bardin até a observação da saturação 

dos dados empíricos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Evidenciou-se que no período de 2006 a 2016, o 

consumo de bebidas açucaradas na adolescência é uma 

preocupação mundial e vêm sendo discutida na literatura como 

problema de Saúde Pública. Tendências de consumo, impactos 

na saúde do adolescente e estratégias para redução do 

consumo de bebidas açucaradas foram os temas que se 

apresentou mais evidente na literatura.  

A unidade temática mais prevalente, 47% (n=27), 

contemplaram as tendências do consumo de bebidas 

açucaradas. A bebida açucarada descrita com mais frequência 

através das décadas foi o refrigerante, isoladamente (43%) ou 

com outras BAA (57%). Tanto a redução quanto o aumento do 

consumo de algumas bebidas açucaradas foram observadas, 

considerando o local do estudo, políticas públicas vigentes e/ou 

ações de intervenção. O aumento do consumo de bebidas diet 

e sucos foram descritas em algumas populações cujo consumo 

de refrigerantes diminuiu.  

No que se refere aos impactos do consumo das BAA 

para saúde do adolescente, 41% (n=24) dos estudos 

abordavam esta temática. Sobrepeso e Obesidade foram os 

mais investigados, aparecendo em 43% (n=25) dos artigos. 

Alterações Psicológicas ou relacionadas com o desempenho 

escolar estiveram presentes em 12% (n=7) dos estudos e 8,4% 

(n=5) abordaram alterações Metabólicas e Cardiovasculares. 

Quatro trabalhos (7%) abordaram mais de uma DCNT, 

concomitantemente. 

Doze por cento (n=7) dos artigos apresentavam como 

unidade temática central em seus estudos “políticas públicas 

voltadas para redução do consumo das BAA”. As estratégias, 

em sua maioria (27,4%) contemplaram o ambiente escolar. As 

taxas e tarifas, as mídias sociais e o marketing, a facilidade de 
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acesso e as influências sociais e ambientais são desafios 

discutidos na literatura como estratégias para redução do 

consumo das BAA. Algumas limitações e ineficiências foram 

evidenciadas quando uma política pública isolada é aplicada à 

um problema multifatorial. 

Observou-se que nos últimos anos houve um 

crescimento da produção científica da temática ora estudada e 

que 78% (n=45) dos artigos pesquisados neste estudo foram 

publicados entre 2011 e setembro de 2016. A Europa (25,9%) 

e a América do Norte (24,1%) foram responsáveis por metade 

das publicações, seguido da América do Sul (23%), Oceania 

(13%) e Ásia (10%).   

Considerando a amostra nos artigos selecionados, 

quarenta e dois (67,8%) dos inquéritos possuíam de 1.000 a 

10.000 sujeitos, sendo sua maioria (n=29) até 5.000. 

Aproximadamente 22% (n=14) investigaram entre 10.000 a 

50.000 sujeitos e 9,7% (n=6) acima de 50.000. Os inquéritos 

nacionais através do corte transversal predominam nas 

pesquisas de base populacionais (84%). Os quatro estudos 

longitudinais (7%) foram realizados nos Estados Unidos e os 

quatro de intervenção (7%) na Europa.  

Apenas um estudo de modelagem obteve critérios para 

participar da análise, embora o modelo matemático já esteja 

sendo aplicado na saúde para projeções em diversos campos 

da ciência, inclusive para avaliar impactos de práticas 

alimentares na saúde, morbidade e mortalidade, através de 

cenários estabelecidos criteriosamente. Trata-se de uma 

metodologia acessível do ponto de vista econômico, que vem 

sendo utilizada na literatura internacional, principalmente para 

a avaliação das políticas públicas, tendo em vista que faz 
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projeções longitudinais, com critérios validados e etapas bem 

definidas, o que torna o método cientificamente aplicável. 

Após análise quantitativa, os artigos selecionados (n=58) 

foram submetidos ao método da análise de conteúdo na 

modalidade temática proposta por Bardin (2010) e distribuídos 

em três categorias. Essas categorias são entendidas como 

alguns dos elementos necessários para compreensão da 

tendência científica dos últimos dez anos acerca consumo das 

bebidas açucaradas por adolescentes tendo como foco o 

campo da Saúde Pública. 

 

Tendências de consumo das bebidas açucaradas por 

adolescentes:  

 

Foram identificadas unidades de análise relacionadas ao 

aumento/redução do consumo em relação ao tempo, 

apresentados em frequência, porções ou considerando 

marcadores nutricionais. Diferentes instrumentos foram 

utilizados para avaliar este consumo na literatura, a saber: 

Questionários de Frequência Alimentar (QFA), Recordatório de 

24 horas (R24), marcadores de consumo e história alimentar. 

Percebeu-se que as unidades de registro consideraram 

tamanho das porções, quantidade calórica e frequência do 

consumo diária, semanal e/ou utilizando variáveis dicotômicas 

e escala do tipo Likert. 

A adoção de hábitos alimentares saudáveis na 

adolescência é importante. Estudos indicam que hábitos 

adquiridos e consolidados nessas fases tendem a ser mantidos 

na vida adulta. A adolescência é um período propício ao 

desenvolvimento de intervenções efetivas para promoção de 

hábitos alimentares mais saudáveis, fazendo com que o 
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consumo alimentar na infância e adolescência seja uma 

importante questão de saúde pública (XAVIER et al., 2014). 

Investigar o consumo alimentar dos adolescentes 

através de inquéritos nacionais tem sido uma estratégia mundial 

para identificar as tendências de consumo das bebidas 

açucaradas. Monitoramentos mundiais são difundidos e os 

dados destes inquéritos utilizados como fonte para avaliação da 

tendência de consumo ao longo do tempo, considerando os 

riscos presentes e futuros à saúde decorrentes desta transição 

nutricional (MALTA et al., 2014).  

O consumo de refrigerantes na Europa diminuiu na faixa 

etária entre 11 e 15 anos (FISMEN et al., 2014; ZABORSKIS et 

al., 2012). Voracova et al. (2015) destacam como fator 

determinante desta tendência a existência de políticas que 

regulam a venda dessas bebidas na escola.  

Apesar da diminuição do consumo de bebidas 

açucaradas, na América do Norte e Europa, o consumo diário 

de refrigerantes por adolescentes ainda é comum 

(HOLUBCIKOVA et al., 2015). A média de consumo de 1455 

mL/dia destas bebidas esteve para os adolescentes europeus. 

A maior porção do consumo é de água, 30,4% de bebidas 

açucaradas, 20,7% de leite adoçado e 18,1% de suco de fruta, 

na faixa etária de 11 a 13 anos (STEA et al., 2012).  

Nos EUA , o consumo médio diário de todas as bebidas 

declinou entre 2004 e 2006, mas ainda continua um hábito 

comum em adolescentes norte-americanos. A proporção de 

estudantes que não consumiu bebidas açucaradas durante a 

semana mais do que duplicou, passando de 4,5% em 2004 para 

9,8% em 2006 (CRADOCK et al., 2011). De 2007 a 2011, o 

consumo de bebidas açucaradas foi de 43,3% para 38,3%, 

corroborando com outros estudos que confirmam a tendência 
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decrescente desse consumo nos Estados Unidos nos últimos 

anos (MESIROW e WELSH, 2015; SIMON et al., 2013; WELSH 

et al., 2011). 

Brisbois et al. (2014) afirmam que as bebidas açucaradas 

são as principais fontes energéticas, responsáveis por 84% a 

86% da ingestão total, sendo o açúcar adicionado, em média, 

de 11 a 13% do consumo energético total na dieta. Na Grã 

Bretanha, a diminuição de 7% no consumo de bebidas 

açucaradas resultou em redução da ingestão calórica de 1983 

a 1997, repercutindo nas taxas de sobrepeso e obesidade 

(GIBSON, 2010). 

Na Austrália, as bebidas açucaradas correspondem a 

7,5% nas calorias ingeridas diariamente por adolescentes de 14 

a 16 anos. Uma média de 500ml/dia  de bebidas açucaradas 

são consumidas por crianças e adolescentes e, no geral, eles 

consomem mais sucos que refrigerantes, porém nos grupos 

mais velhos o consumo de refrigerantes foi mais frequente 

(HAFEKOST et al., 2012; JENSEN et al., 2012). 

Na América Latina, resultados de estudos recentes 

revelam tendências preocupantes. A Pesquisa de Orçamento 

Familiar (POF) 2002-2003 revelaram que o consumo de 

refrigerantes aumentou em até 400%, na população de 1975 a 

2003 (NOGUEIRA e SICHIERI, 2009). Além do aumento no 

consumo de alimentos ricos em açúcar e bebidas açucaradas 

por adolescentes brasileiros houve diminuição no consumo de 

frutas e hortaliças, que tendem a permanecer na fase adulta 

(CARDOSO et al., 2011).  

Em 2008, 43,7% dos brasileiros, na faixa etária entre 10 

e 19 anos, consumiram de suco e refrescos e 28,2% 

refrigerante. Observou-se que 62,9% dos adolescentes 

brasileiros estavam expostos ao consumo diário de 
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refrigerantes e o local da residência esteve associado ao 

consumo de sucos naturais e refrigerantes (XAVIER et al., 

2014; SOUZA et al., 2013; BEZERRA et al., 2013). Cerca de 

14% a 15% de calorias provenientes de bebidas açucaradas 

são consumidos em ambientes escolares  (CRADOCK et al., 

2011).  

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 

realizado com adolescentes brasileiros, registrou uma redução 

no consumo de refrigerante de 5% entre 2009 e 2012, porém 

nas escolas públicas a prevalência do consumo se manteve. 

Em 2012, 37 a 36,1% dos adolescentes declararam consumir 

regularmente refrigerante e a prevalência foi maior na faixa 

etária de 14 e 15 anos. Dentre os riscos avaliados para saúde 

do adolescente, o consumo de refrigerante esteve em 2º lugar 

(47,6%) (FERREIRA, CLARO e LOPES, 2015; BARBOSA 

FILHO et al.,2012; MALTA et al., 2010; NOGUEIRA e 

SICHIERI, 2009). 

O padrão de consumo das bebidas açucaradas variam, 

em grande parte, aos fenômenos particulares de cada região. 

Variáveis como sexo e idade se mostraram influentes nas 

mudanças nos hábitos alimentares da população e nas 

tendências de consumo dessas bebidas. (CARWILE et al., 

2015; FERREIRA, CLARO e LOPES, 2015; PEREIRA et al., 

2014). A tendência de consumo das bebidas açucaradas 

aconteceu de forma diferente ao longo dos anos em diversos 

países e continentes e que o nível de desenvolvimento do país 

interferiu no perfil de redução na década estudada. 

Inquéritos de base populacional tem apoiado políticas 

públicas e ações de promoção da saúde em diversos países. 

Através destes dados é possível observar as tendências de 

consumo de bebidas açucaradas ao longo dos anos. Algumas 
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limitações como a falta de padronização destes estudos, como 

metodologias, aferições, instrumentos para avaliação e 

medidas de consumo impossibilitam que dados de 

determinados inquéritos possam ser analisados em conjunto 

em um único modelo estatístico, refletindo a tendência de 

consumo mundial universal. É importante destacar que, 

considerando as diferentes naturezas dos estudos podem 

interferir nas análises dos dados de tendência, correções 

estatísticas podem ser necessárias quando se pretende 

analisar a tendência de consumo de bebidas açucaradas 

utilizando estudos de diferentes naturezas.   

 

Impactos do consumo de bebidas açucaradas na saúde do 

adolescente: 

 

Unidades de análise relacionadas às doenças 

cardiometabólicas (sobrepeso/obesidade, diabetes, 

hipertensão) e fatores de risco para problemas 

cardiovasculares foram identificadas.  No que se refere à saúde 

mental e psicológica, evidências associativas foram 

identificadas no desempenho escolar, agressividade, 

nervosismo, irritação, bullying, hiperatividade, sofrimento 

mental e até a taxa de suicídio. Problemas endócrinos 

associadas ao consumo elevado de açúcar repercutiram na 

resistência insulínica e outros hormônios resultando em 

menarca precoce e aumento de câncer. Outro impacto é a 

influência que este consumo tem na qualidade da dieta, estando 

geralmente associado a alimentos considerados competitivos 

com os alimentos saudáveis. 

De particular interesse, os refrigerantes e outras bebidas 

adoçadas com açúcar, que experimentaram uma tendência de 
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crescimento em popularidade, podem ter impacto na saúde do 

adolescente por ser preditor para algumas doenças crônicas e 

problemas na adolescência. Hipóteses têm sido propostas para 

o rápido aumento da obesidade e, dentre as possíveis causas, 

a literatura sugere o aumento do consumo de bebidas 

adoçadas.  (NELSON et al., 2009). Um potencial mecanismo 

que explica a relação entre as bebidas açucaradas e 

adiposidade é que calorias líquidas não produzem o mesmo 

nível de saciedade como às calorias em formas 

sólidas (CRADOCK et al., 2011). 

Vários estudos relatam associações positivas entre o 

consumo de bebidas adoçadas e peso e IMC (SUNDBORN et 

al., 2014; SLUYTER et al., 2013; DUNCAN et al., 2011; LI, 

DIBLEN e YAN, 2011; FLETCHER, FRISVOLD e TEFFT, 2010; 

COLLISON et al., 2010) enquanto outros concluíram que a 

associação entre o consumo de bebidas açucaradas e massa 

corporal índice (IMC) é fraca e estatisticamente insignificante, 

especialmente os estudos longitudinais e de intervenção. Trata-

se de uma associação complexa e que pode ser confundida por 

ambos os comportamentos alimentares e de atividade, mas é 

consenso  que o consumo destas bebidas é um possível 

contribuinte para o desenvolvimento da obesidade. 

(CUNNINGHAM e ZAVODNY, 2011; CACAVAS et al., 2011; 

FLETCHER, FRISVOLD e TEFFT, 2010; NELSON et al., 2009;  

HAERENS et al., 2007; JENSEN et al., 2013; GIBSON e 

NEATE, 2007). 

O consumo de refrigerantes esteve associado à 

resistência insulínica e riscos metabólicos (SESÉ et al., 2012). 

A ingestão das bebidas açucaradas resulta em um aumento 

rápido e imediato de concentrações circulantes de insulina, 

repercutindo tanto no desenvolvimento de diabetes tipo 2 



CONSUMO DE BEBIDAS AÇUCARADAS NA ADOLESCENCIA: UM ENFOQUE 
NA SAÚDE PÚBLICA 

132 
 

quanto na menarca precoce. A idade da menarca nos EUA e na 

Europa Ocidental diminuiu substancialmente entre os séculos 

19 e 20, e, em menor grau, ao longo da segunda metade do 

século 20 (CARWILE et al., 2015).  

Embora o impacto direto do consumo de BBA em outros 

hormônios requer uma investigação mais aprofundada, a 

insulina é conhecido por regular hormônios sexuais. O aumento 

de sua produção pode resultar em concentrações mais 

elevadas de hormônios sexuais biodisponíveis. Uma diminuição 

de 1 ano na idade da menarca é estimado para aumentar o risco 

de câncer de mama em 5%, assim, a redução de 2,7 meses em 

idade da menarca provavelmente tem um impacto modesto 

sobre o risco de câncer de mama (CARWILE et al., 2015).  

Riscos de doenças cardiovasculares foram associados 

ao consumo de bebidas açucaradas industrializadas, em 

especial aos refrigerantes. Na Austrália, o consumo de açúcar 

foi associado com estreitamento arteriolar da retina e 

comprometimento vascular em adolescentes de 12 anos 

(GOPINATH et al., 2012). Nesta mesma faixa etária, Gopinath 

et al. (2014), identificaram que o risco de o adolescente 

desenvolver hipertensão é de 33% quando o consumo de 

refrigerante é maior ou igual a 1 por semana. O histórico de 

hipertensão familiar foi associado ao consumo de refrigerantes. 

O consumo diário de refrigerante por adolescente 

também esteve relacionada com desvios de humor, 

nervosismo, irritabilidade, comportamento agressivo na forma 

de bullying e de luta (HOLUBCIKOVA et al., 2015). Na China, 

Pan, Zhang e Shi (2011), observaram associação positiva entre 

consumo de refrigerante e risco de plano ou tentativa suicida. 

Dos adolescentes estudados, 20,5% relataram consumo diário 

de refrigerante e 18,6 relataram ideação suicida. O risco para 
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plano suicida foi de 80%  e 3,5 vezes maior  para tentativa de 

suicídio. Na Noruega, após regressão logística, a associação 

entre consumo de refrigerantes e problemas de saúde mental 

permaneceu significativa, entre os sujeitos de 15 a 16 anos que 

consumiam proporções de bebidas açucaradas maiores que 

quatro copos ao dia. Ajustes comportamentais, sociais e 

relacionados com outros alimentos foram considerados (LIEN 

et al., 2006). 

As reduções no consumo de bebidas adoçadas com 

açúcar pode ter impacto substanciais na saúde dos 

adolescentes. Alterações em padrões de consumo sugerem 

que a substituição de todas as bebidas açucaradas por água 

entre os jovens pode resultar em uma redução média no 

consumo total de energia de 235 kcal/dia (CRADOCK et al., 

2011). 

Além de observar os impactos das tendências de 

consumo de bebidas açucaradas ao longo dos anos, estes 

inquéritos, tem apoiado políticas públicas em diversos países. 

 

Políticas Públicas para redução do consumo de bebidas 

açucaradas por adolescentes: 

 

Propostas mundiais são apresentadas para redução do 

consumo das bebidas açucaradas e controle dos riscos 

epidemiológicos que repercutem na saúde do adolescente. É 

consenso que intervenções precoces são mais exitosas, uma 

vez que a prematuridade da exposição a fatores de risco como 

o consumo de bebidas açucaradas está associada ao 

desenvolvimento de DCNT, levando à maior acúmulo de 

exposição ao longo da vida, e portando, maiores riscos de 

doenças crônicas. 
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Políticas orientadas para reduzir o consumo de 

refrigerantes têm sido difundidas no sentido promover a saúde 

dos adolescentes e prevenir doenças crônicas não 

transmissíveis. Limitar o acesso a refrigerantes na escola tem 

uma história relativamente curta, mas vários esforços estão sendo 

discutidos, como a promoção da educação em saúde, a 

restrições de venda de bebidas açucaradas na escola e 

aumento dos tributos nos refrigerantes.  

Essa discussão ainda gera posicionamentos divergentes 

na literatura. Alguns autores reconhecem os impactos destas 

políticas para redução do consumo de refrigerantes, porém 

outros autores afirmam que mecanismos de compensação 

limitam os benefícios da política. 

Para Fletcher, Frisvold e Tefft (2010), muitos substitutos, 

embora presumivelmente mais nutritivo, normalmente têm um 

número similar de calorias por porção como refrigerantes. Suco 

de frutas ou bebidas lácteas contêm calorias similar aos 

refrigerantes e, embora os refrigerantes diet não possuam 

calorias, eles não contêm as vantagens nutricionais do suco de 

fruta ou leite.  

Do ponto de vista da Saúde Pública, o papel das bebidas 

açucaradas na obesidade é muito mais amplo do que sua 

disponibilidade nas escolas. A legislação e políticas da escola 

não pode impedir que as crianças consumam estas bebidas 

completamente, mas eles podem limitar a disponibilidade na 

escola. Se tais restrições reduz o consumo de bebida 

açucaradas ou apenas desvia o local de acesso é, portanto, 

uma questão importante (CUNNINGHAM e ZAVODNY, 2011), 

pois limitar o acesso a refrigerantes na escola pode não reduzir 

o consumo das crianças, uma vez que pontos de venda 

alternativos, incluindo casas, lojas de conveniência e outros 
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estabelecimentos escolares, tais como eventos pós-escola, 

ainda permanecem acessíveis (FLETCHER, FRISVOLD E 

TEFFT, 2010). 

Diversos países já adotaram a política de proibição da 

comercialização de refrigerantes na escola corroborando com a 

ideia que venda de bebidas açucaradas escolas pode proteger 

contra problemas de saúde associados com o excesso de 

consumo dessas bebidas. Em Boston, uma política que 

restringe a venda de bebidas açucaradas na escola foi 

aprovada em 2004.  As diretrizes limitam as porções de bebidas 

açucaradas servidas e impedem a venda de refrigerantes, 

bebidas de fruta (que não seja 100% natural) e bebidas 

esportivas no ambiente escolar (CRADOCK et al., 2011). 

Outra estratégia apresentada na literatura é o aumento 

da tributação dos alimentos não saudáveis e redução das taxas 

de frutas e hortaliças. Fletcher, Frisvold e  Tefft (2010), citam 

exemplos como os da Colômbia e Estados Unidos. A Colômbia 

fez pequenas alterações nos impostos dos refrigerantes nas 

últimas duas décadas.  Em 2008, em Maine (EUA), houve aumento 

de US$ 0,42 nos refrigerantes e US$ 4 por galão de xarope de 

refrigerante. Neste mesmo ano, Nova York propôs um aumento 

de 18% sobre as bebidas açucaradas, visando reduzir o 

consumo de refrigerantes e, posteriormente, reduzir as taxas de 

obesidade. Em abril 2009, o aumento de 6% nos tributos em 

refrigerantes ocorreu em pelo menos oito estados americanos.  

A política de tributação é questionável por Fletcher, 

Frisvold e Tefft (2010), que consideram contextos como dieta e 

compensação para o gasto de calorias como fatores 

importantes para o desenvolvimento de DCNT.  

A educação em saúde é apontada como outra alternativa 

para o controle do consumo das bebidas açucaradas. 
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Atividades de sensibilização para apresentação de novas 

orientações políticas para diretores, seminários para os pais 

sobre as escolhas lanche saudáveis, divulgação de material 

informativo para os professores e funcionários da escola 

contemplando alternativas de captação de recursos,  

alimentação saudável e alimentos não saudáveis tem sido 

evidenciadas na literatura como estratégias de sensibilização  

para reduzir o consumo de bebidas açucadaras. Contratos com 

fornecedores que apresentavam opções mais saudáveis e 

máquinas de venda automática de escola abastecidas com 

água e suco 100%, foi uma das alternativas utilizadas em 

Boston (CRADOCK et al., 2011). 

No Brasil a política de alimentação saudável tem sido 

implementada através dos 10 passos recomendados pelo 

Ministério da Saúde, mas os adolescentes não aderem todos os 

passos recomendados. A recomendação de evitar consumo de 

refrigerantes é a menos seguida na adolescência, segundo 

Couto et al. (2014). Atividades de educação nutricional e 

promoção da saúde na escola voltadas para o consumo de 

bebidas açucaradas pode desempenhar um papel importante 

na queda do consumo geral das BBAs, além de aumentar o 

conhecimento dos escolares sobre consumo dessas bebidas e 

seu impacto no perfil nutricional e epidemiológico dos 

adolescentes.  

No geral, atividades de educação e sensibilização em 

meio escolar pode ser considerado parte da estratégia de 

implementação de políticas públicas de alimentação e nutrição 

dos adolescentes, contribuindo para a adesão política e 

conformidade dentro das escolas.  

 

4 CONCLUSÕES  
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A tendência de consumo das bebidas açucaradas na 

última década está associada ao Continente no qual o país está 

inserido e à presença ou ausência de Políticas Públicas que 

envolvem desde a tributação à intervenção na disponibilidade 

de acesso, na publicidade e na educação em saúde, 

considerando tanto o ambiente escolar quanto o familiar. 

Embora seja um tema discutido na literatura na última 

década, o consumo de bebidas açucaradas e os resultados 

acerca dos seus impactos na saúde dos adolescentes, a 

eficácia de algumas propostas políticas ainda gera resultados 

divergentes em diversos países.   

Associações positivas ou negativas podem ser 

observadas.  A escolha de estudos de base populacional 

minimiza alguns vieses, mas as diferentes metodologias 

utilizadas para análise da tendência, dos impactos e os 

inquéritos dietéticos utilizados para avaliar a frequência de 

consumo das bebidas açucaradas limitam o cruzamento de 

alguns dados para análise quantitativa significativa.  

Todos os estudos defendem que o consumo elevado de 

bebidas açucaradas pode ser prejudicial para a saúde dos 

adolescentes, e as implicações do acesso a eles nos ambientes 

em que estão inseridos precisam ser bem compreendidas. A 

divergência dos resultados de modelos transversais, 

longitudinais e de intervenção com representatividade 

populacional investigados neste estudo precisa ser investigada. 

Estes resultados também sugerem maneiras diferentes de 

avaliação de políticas futuras para diminuição do consumo das 

bebidas açucaradas na adolescência, segundo recomendações 

mundiais, que visam impactar positivamente na saúde do 

adolescente. 
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É importante que futuros estudos investiguem a distinção 

entre diferentes tipos de bebidas açucaradas para determinar o 

consumo de cada um e seus impactos, separadamente, na 

saúde do adolescente. Determinar se os adolescentes 

compreendem o conceito e a classificação das bebidas 

açucaradas, bem como padronizar a medida das porções, para 

compreender as diferenças que norteiam seu consumo se faz 

necessário, tendo em vista que a maioria dos questionários 

aplicados é através de relatos dos próprios. 

A temática é uma questão de Saúde Pública de natureza 

multifatorial e a tendência de consumo de bebidas açucaradas, 

associadas ao padrão alimentar ocidental e estilo de vida atual. 

tem sido investigados como fatores de riscos para obesidade, 

diabetes, doenças cardiovasculares, saúde mental, menarca 

precoce e câncer cáries dentárias. Portanto, não deve ser 

ignorado como os formuladores de políticas tanto na escola 

como em outros ambientes no qual o adolescente esteja 

inserido.  
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RESUMO: Os adolescentes são cidadãos com direitos 
específicos que vivem uma fase de desenvolvimento 
extraordinária, de construção de autonomia, identidade, 
aprendizagens e descobertas, que determinam sua vida adulta. 
Essa fase não vem sendo valorizada, e percebe-se ausência de 
estratégias inovadoras, específicas e multissetoriais que lhes 
garantam o direito pleno do ser adolescente. Diante do 
contexto, objetivou-se avaliar as ações de educação em saúde 
voltadas à adolescência, realizadas por enfermeiros de 
unidades de saúde da família no estado de Pernambuco. Trata-
se de um estudo transversal, quantitativo com abordagem 
descritiva, realizado no município de Palmares. A amostra 
constou de catorze enfermeiros, que responderam a pesquisa 
através de um questionário estruturado em Janeiro de 2015. Foi 
encontrado que a gravidez na adolescência (92,9%) e o uso de 
drogas (50%) são ocorrências comuns na área de atuação dos 
entrevistados, e que 42,9% realizam ações de educação em 
saúde mensalmente. O pouco interesse por parte do público 
alvo (78,6%) foi a principal causa da não realização das 
atividades educativas. Foi identificado ainda que 21,4% dos 



INTERVENÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA CONFORME 
A PRÁTICA DE ENFERMEIROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

143 
 

profissionais não possuíam material educativo para realizar tais 
ações. Evidenciou-se que a saúde deste público, ainda se 
constitui como um desafio para a prática rotineira do profissional 
de enfermagem. Muito ainda deve ser feito para que os 
entraves que dificultam a efetividade da assistência sejam 
interceptados.  
Palavras-chave: Adolescente. Estratégia saúde da família. 
Educação em saúde. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é um período de vulnerabilidade e etapa 

intermediária do desenvolvimento humano que se inicia entre a 

infância e a fase adulta, ocorrendo diversas transformações. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

adolescência compreende a faixa etária dos 10 aos 19 anos. 

Trata-se de uma fase difícil na vida destes jovens, onde ocorre 

uma aceleração do desenvolvimento, caracterizada por várias 

transformações de cunho emocional, ambiental e genético 

(VIEIRA, 2006).  

Todas estas alterações, pertinentes a esta etapa da vida, estão 

relacionadas a mudanças fisiológicas, emocionais e 

comportamentais, modificando a rotina destes adolescentes, 

causando impacto em toda sociedade, visto que a cada dia 

tendem a mudar de forma severa seu modo de pensar e agir 

(RODRIGUES, 2007). 

A atenção primária em saúde é pautada como um marco 

referencial no que diz respeito à organização dos serviços de 

saúde. Se configura como a porta de entrada dos indivíduos no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e objetiva a efetivação de ações 

em todas as etapas do “desenvolvimento humano: infância, 

adolescência, vida adulta e terceira idade” (BRASIL, 1996). 
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Para Santos (2010) é imprescindível a participação e 

compreensão por parte dos genitores, educadores e demais 

profissionais que tenham contato direto com este público, de 

modo que desenvolvam ações de educação em saúde e 

estratégias para melhor abordar estes indivíduos ofertando uma 

troca de conhecimentos e de experiências importantes para 

esta fase. 

Nesta vertente, é imprescindível a efetivação de 

estratégias de educação em saúde, voltadas para esta faixa-

etária no âmbito da Atenção primária em Saúde, com a 

finalidade de melhor atender a este público suscetível a 

mudanças, uma vez que, mesmo com a existência do PROSAD 

(Programa de Saúde do Adolescente), há mais de duas 

décadas, a saúde dos adolescentes continua sendo relegada à 

segundo plano (BRASIL, 2005).  

Neste contexto, o papel da enfermagem consiste no 

englobamento, na efetivação e na responsabilidade com o 

processo do cuidar, sendo de competência do enfermeiro 

estabelecer em suas práticas rotineiras, desenvolvidas nas 

Unidades de Saúde da Família (USF), meios de educação em 

saúde que visem à melhoria da qualidade de vida e a 

corresponsabilidade com a saúde (RODRIGUES et al., 2007). 

A educação em saúde é uma conjuntura de experiências 

e aprendizado, dessa forma, é atribuição do profissional de 

saúde atuante na atenção primária, desenvolver ações de 

educação em saúde que colabore expressivamente para o bem 

estar dos adolescentes compreendendo as necessidades e 

priorizando a efetivação do serviço ofertado de forma integral, 

resolutiva e participativa (QUEIROZ; ZEITOUNE; COSTA, 

2012). 
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Portanto, a realização destas práticas, no período da 

adolescência é relevante, uma vez que, a união de 

conhecimentos e experiências a serem trocadas entre 

profissionais e adolescentes, promove uma interação entre 

usuário e serviço, viabilizando, uma nova percepção e melhor 

entendimento destes jovens em relação a sua saúde 

(RODRIGUES, 2007).   

No intuito de melhor atender a comunidade inserida no 

âmbito da atenção primária em saúde, mais precisamente nas 

ações voltadas aos adolescentes, é importante que seja 

ressaltada a prática de forma ética e de maneira condizente ao 

exercício da profissão, realizando estratégias de educação em 

saúde, por conseguinte, propiciando momentos em que 

chamem a atenção destes jovens, de modo que eles possam 

interagir e participar das ações que agreguem valor à suas 

vidas, melhorando consequentemente a qualidade desta 

(FERREIRA, 2006).  

Nestas perspectivas este estudo objetivou avaliar as 

ações de educação em saúde voltada à adolescência, 

desenvolvidas pelos enfermeiros que executam suas atividades 

nas Unidades de saúde da família do município de Palmares, 

Pernambuco. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, quantitativo com 

abordagem descritiva, com os enfermeiros das unidades de 

saúde da família das zonas rural e urbana do município de 

Palmares (PE), Brasil. 

Localizado na zona da mata de Pernambuco, o município 

possui o equivalente a 18 Unidades de Saúde da Família, sendo 
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05 na zona rural e 13 na zona urbana. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012 

o município constava de 12.180 adolescentes na faixa etária de 

10 a 19 anos.  

Este estudo foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Altino Ventura, 

sob CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

- nº 39689514.0.0000.5532. Tal processo avaliativo tem por 

base a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Após aprovação e com a anuência da Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Palmares, foram incluídos 

os enfermeiros que concordaram em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, sendo excluídos da 

pesquisa os profissionais atuantes há menos de dois meses na 

USF, os afastados por licença médica ou gestacional e os que 

se encontravam de férias no momento da aplicação do 

questionário. Seguindo estes critérios, a amostra totalizou 14 

profissionais participantes do estudo. 

No período de 01 a 31 de Janeiro de 2015, foi aplicado 

um questionário estruturado, contendo dez questões objetivas 

acerca do tema proposto, relacionadas às estratégias, 

dificuldades e condições que proporcionam as práticas de 

educação em saúde. As questões estavam direcionadas à 

avaliação das ações de educação em saúde, voltadas ao 

público adolescente, bem como aos fatores condicionantes 

para que fossem desenvolvidas. Neste sentido, foram 

observadas as relações entre teoria e realidade prática e 

analisadas as dificuldades que os profissionais de enfermagem 

encontram para efetivar as práticas assistenciais. 

Os dados coletados através do questionário 

autoaplicável foram analisados por meio das respostas 
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objetivas. Após análise, foram digitados e tabulados no 

Programa Microsoft Excel® versão 2010, em busca de erros 

e/ou omissões. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apenas há pouco tempo o jovem vem recebendo 

atenção especial e o enfermeiro vem tomando ciência da 

relevância do seu papel na saúde do adolescente, pois é este 

profissional que se lança ao desafio de se aproximar das 

pessoas as quais cuida, além de reunir conhecimentos 

específicos para o atendimento das questões de saúde, 

utilizando como fator crucial a ação educativa a fim de orientar 

os adolescentes acerca das mudanças que ocorrem no seu 

corpo, ressaltando aspectos preventivos e curativos de doenças 

as quais estão expostos (OLIVEIRA; RESSEL, 2010; ROEHRS; 

MAFTUM; ZAGONEL, 2010). 

Considerando as múltiplas práticas desenvolvidas pelos 

enfermeiros nas unidades de saúde da família (USF) em que 

visam à melhoria da qualidade de vida, no desenvolver de 

ações e estratégias, tendo como fator primordial, a 

corresponsabilidade com a saúde e a redução de 

vulnerabilidades, torna-se imprescindível a efetivação de ações 

de educação em saúde em qualquer período da vida, 

principalmente na adolescência onde é a etapa de transição 

entre infância e início de fase adulta, pautada por intensas 

mudanças, biológicas, psicológicas, e socioculturais (SOARES; 

BIAGOLINI; BERTOLOZZI, 2013). 

Conforme os resultados obtidos na pesquisa em questão 

quando questionados quanto a efetivação de estratégias de 

educação em saúde voltadas para o público adolescente, foi 
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evidenciado que 78,6% dos enfermeiros atuantes nas unidades 

de saúde da família (USF) executam em suas atividades 

rotineiras as ações de educação em saúde que contemplam o 

público adolescente. Neste sentido, é importante a efetivação 

dessas ações nas USF, uma vez que esta possibilita interceptar 

os agravos evitáveis que permeiam este período da vida e, que 

o enfermeiro possui respaldo legal e competência para prestar 

assistência a este público (VILLAS BOAS; ARAUJO; TIMOTEO, 

2008). 

A educação em saúde não implica somente na 

transformação do saber, mas também na transformação dos 

sujeitos do processo, tanto dos profissionais, quanto da 

população. O elo entre profissional-usuário e a educação em 

saúde oferece aos profissionais da área e aos indivíduos 

beneficiados a promoção do diálogo e uma melhor interação 

entre os indivíduos. A prática dessas ações assume o 

compromisso de conscientizar a população quanto ao 

verdadeiro conceito de saúde (FALKENBERG, 2014). 

Neste contexto foi evidenciado que 7,1% dos 

profissionais afirmaram não realizar nenhuma atividade com 

este público e 14,3% foram contabilizados como ignorado por 

omissão ou duplicidade de respostas durante o preenchimento 

do questionário, o que ocasiona um déficit na continuidade dos 

serviços prestados por parte do profissional de enfermagem 

(VILLAS BOAS; ARAUJO; TIMOTEO, 2008) 

No que diz respeito à maneira como as atividades de 

educação em saúde são desenvolvidas, quer seja de forma 

coletiva ou individual, podemos observar que 64,3% dos 

profissionais executam suas ações apenas de forma grupal, 

todavia, 14,3% dos pesquisados desenvolvem de maneira 

individual e apenas 21,4% de ambas as formas. 
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Acerca do modo de desenvolver atividades de educação 

em saúde, estudos demonstram que desenvolvê-las com 

grupos de jovens, estimulando a interação entre eles e 

valorizando conhecimentos prévios, promovem a troca de 

experiências, a expressão de sentimentos, os tornam 

multiplicadores do conhecimento, além de estabelecer e 

fortificar a ligação entre enfermeiro e usuário (OLIVEIRA; 

RESSEL, 2010).  

Porém há momentos em que a consulta individual se faz 

necessária a fim de que o jovem exponha suas dúvidas 

pessoais e trate de temas ainda considerados paradigmas 

sociais, e torna-se apropriada aos sujeitos que por ventura 

apresentaram resistência em interagir em grupo para falar 

acerca da temática na atividade desenvolvida. Visa também 

ofertar um ambiente tranquilo proporcionando uma maior 

privacidade com o intuito de que este jovem possa adquirir 

confiança e segurança em expor suas queixas de maneira mais 

sigilosa (FERREIRA; JARDIM; PEIXOTO, 2013). 

Por isso se torna fundamental, tanto a formação de 

grupos de conversa para as ações de educação em saúde de 

forma a estimular sua participação e tornar a atividade mais 

prazerosa quanto tratar individualmente aos que procurarem o 

serviço e necessitarem de uma assistência mais direcionada, 

respeitando sempre sua privacidade e autonomia (BRASIL, 

2017). 

Quanto à periodicidade das atividades desenvolvidas, 

42,9% dos participantes deste estudo afirmaram as realizar 

mensalmente, como evidenciadas na Tabela (1). 
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Tabela 1. Distribuição da periodicidade do desenvolvimento das 
ações de educação em saúde pelos enfermeiros de unidade de 
saúde da família, Palmares/PE, Brasil, 2015.  

Periodicidade n % 

Quinzenalmente 1 7,1 

Mensalmente 6 42,9 

Trimestralmente 3 21,4 

Uma vez ao ano 2 14,3 

Duas vezes ao ano 1 7,1 

Ignorada 1 7,1 

Total 14 100,0 

 Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

O PROSAD preconiza que deve ocorrer pelo menos uma 

consulta ou atividade mensal voltada a este público, seja ela de 

forma coletiva ou individual, pra se obter maior efetividade na 

promoção à saúde, deste modo, percebe-se então que apenas 

50% dos profissionais atuam dentro do prazo estabelecido, que 

contempla no mínimo uma prática mensal, o que causa uma 

grande insuficiência na continuidade dessa assistência, uma 

vez que as mudanças que ocorrem com esse jovem ocorrem de 

forma rápida e intensa (BRASIL,1996). 

Acerca dos materiais viáveis e disponíveis para utilização 

no decorrer das ações de educação em saúde, os participantes 

deste estudo declararam em uma questão de múltipla escolha 

usar recursos áudio visuais, álbum seriado e modelos de 

genitália feminina e masculina na proporção correspondente a 

42,9%, 35,7% e 14,3%. Ainda houveram os profissionais que 

afirmaram não possuir nenhum material (21,4%) e 21,4% 

relataram utilizar outros materiais, como folders e cartilhas. 
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Como pode ser observado na Fig. (1) acerca da distribuição dos 

materiais utilizados. 

 

Figura 1. Distribuição dos materiais utilizados pelos 
enfermeiros durante a efetivação das práticas de educação em 
saúde, Palmares/PE, Brasil, 2015. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

O álbum seriado e recursos audiovisuais permitem expor 

aos adolescentes de maneira mais clara e atrativa o assunto 

abordado, assim como a utilização dos modelos de genitália 

feminina e masculina, que são úteis para um melhor 

entendimento das mudanças fisiológicas que acometem seu 

corpo nesta fase, a falta desses materiais prejudica tanto a 

transmissão das informações quanto a fixação do aprendizado 

(SOUZA, 2011). 

Para que essas ações sejam realizadas é necessário 

dispor de um espaço amplo adequado. Em relação à estrutura 

das unidades de saúde da família das quais os enfermeiros 

Outros

Não possuo material educativo

Modelo de genitália feminina e
masculina

Álbum seriado

Recurso áudio visual

21,4%

21,4%

14,3%

35,7%

42,9%
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pesquisados faziam parte, foi observado que a maioria dispõe 

desse espaço para a realização de atividades em grupo, o que 

propicia tal efetivação, uma vez que a interação em grupo 

propicia e incentiva o diálogo, atraindo a atenção e permitem 

que o adolescente reconheça a si próprio e ao contexto em que 

vive (BRASIL, 1996). 

Dos profissionais envolvidos nesta pesquisa 57,1% 

relataram que a unidade em que estes atuam dispõe de espaço 

adequado para o desenvolvimento de atividades em grupo, 

35,7% afirmaram não possuir espaço apropriado, utilizando 

outros espaços de convivência, e apenas um profissional, o que 

corresponde a 7,1% alegou não dispor de estrutura adequada 

e que devido a ausência, realizava apenas ações individuais, 

no entanto, a falta do mesmo não justifica a não realização 

dessas práticas. 

De forma a superar esse déficit na estrutura física, 

aproximadamente 36% desses profissionais se deslocam para 

realizar as atividades em grupo em outros espaços, onde foram 

especificados a escola, como a opção de maior convívio entre 

esta faixa etária, a associação de moradores e a igreja, 

respectivamente. 

Quando questionados sobre o desenvolvimento das 

ações de educação em saúde em outros setores, visando uma 

maior captação do público-alvo e a interdisciplinaridade das 

ações, foi observado que 100% dos participantes da referida 

pesquisa afirmaram utilizar o ambiente escolar, ainda houveram 

7,1% que assinalaram utilizar a igreja e 14,3% que se deslocam 

para outros espaços, como a associação de moradores, sendo 

esta uma questão de múltipla escolha. 

Para uma maior captação destes usuários, é necessário 

sair do ambiente da unidade e realizar ações em outros 
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espaços de convivência dos mesmos, driblando assim a baixa 

procura destes as unidades de saúde. Diante desta perspectiva 

foi identificado por meio do questionário utilizado nesta 

pesquisa que todos os profissionais afirmaram promover a 

educação em saúde nas escolas, uma vez que é este o órgão 

de maior concentração do público alvo inserido neste estudo, 

tornando mais conveniente sua captação neste local (INEZ, 

2011). 

Quanto à articulação e planejamento das ações de 

educação em saúde, esta deve se dar através da conexão dos 

diversos órgãos e profissionais que entram em contato com 

esse jovem, os pesquisados mostraram-se confusos quanto a 

essa questão e responsabilizaram principalmente os 

enfermeiros e as equipes das USFs (CZERESNIA; FREITAS, 

2008). 

Foram indagados acerca do órgão ou das classes 

profissionais responsáveis pelo planejamento e articulação 

destas ações educativas e 71,4% alegaram ser de 

responsabilidade da equipe de saúde da família, 64,3% 

acreditam ser do profissional enfermeiro, 28,6% e 21,4% da 

secretaria municipal de saúde e de assistência social, 

respectivamente, apenas 7,1% responsabiliza a coordenação 

da Atenção Primária em Saúde (APS), conforme resultados em 

uma questão de múltipla escolha. No entanto, é estabelecido 

pelo PROSAD que o planejamento e a efetivação das práticas 

de educação em saúde diz respeito a toda a equipe 

multiprofissional. A Fig. (2), estabelece o percentil das 

convicções dos pesquisados sobre a articulação e 

planejamento das práticas de educação em saúde. (BRASIL, 

1996) 
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Figura 2. Percentil da visão dos sujeitos da pesquisa acerca da 
responsabilização pelo planejamento e articulação das ações 
de educação em saúde, Palmares /PE, Brasil, 2015.

 
Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

Quando questionados os agravos mais comuns 

ocorrentes no período da adolescência que acontecem nas 

unidades nas quais estes profissionais atuam, também em uma 

alternativa de múltipla escolha, podemos perceber que segundo 

os entrevistados o mais comumente encontrado é a ocorrência 

de gravidez na adolescência, correspondendo a 92,9% do total, 

seguida pelo uso de drogas e incidência de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST’s), representando 50% e 

42,9% respectivamente, a porcentagem de 7,1% que assinalou 

a opção outros, especificou e, trouxe a tona um problema 

também verificado na localidade que é a violência familiar. 

Evidenciado na Tabela (2). 

 

Coordenação da APS

Secretaria de Assistência Social

Secretaria municipal de saúde

Enfermeiros atuantes nas USF

Equipe de saúde da família

7,1%

21,4%

28,6%

64,3%

71,4%
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Tabela 2. Percentil dos agravos mais recorrentes da área de 
atuação dos enfermeiros pesquisados, Palmares/PE, Brasil, 
2015. 

Agravos Sim Não 
Total 

n % 

Gravidez na 
adolescência 

13  1  
14 100 

Uso de 
drogas 

7  7  
14 100 

IST's 6  8  
14 100 

Outros 1  13  
14 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

Segundo os resultados obtidos, na área adscrita em que 

estes profissionais atuam há um elevado índice de gravidez na 

adolescência, sendo apontado como o agravo mais comum, o 

que mostra grandes falhas na aplicação da educação em 

saúde, uma vez que esta executada de forma eficaz é um fator 

primordial de prevenção não só da gravidez, mas de ISTs, que 

constam em nossa pesquisa como o terceiro agravo mais 

comum (INEZ, 2011). 

A escola é onde o adolescente tem o primeiro contato 

com temas voltados à educação sexual e a iniciação desta 

atividade educativa deve ocorrer antes do início de sua vida 

sexual, tornando-os mais conscientes, para que esta se inicie 

de forma segura e o jovem esteja apto e responsável para tal 

ato, à educação em saúde também deve abordar com primazia 

acerca do planejamento familiar (INES, 2011).  

Assim, podemos evidenciar que as ações estão sendo 

executadas de forma insatisfatória, uma vez que grande maioria 

relata que realiza essas ações educativas no ambiente escolar, 
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mas a incidência de agravos relacionados a déficit na educação 

sexual permanece alta.  

Outros problemas em evidência na localidade incluem o 

uso de drogas e a violência familiar, o último sendo um grande 

desafio para a Enfermagem, tanto na abordagem, quanto na 

conduta, por tratar-se de um assunto pouco trabalhado, onde o 

profissional traz suas próprias concepções acerca do tema, 

provenientes do censo comum, e muitas vezes sem se 

preocupar com a realidade em que a família vive, 

estigmatizando esse agravo como sendo causado apenas por 

problemas socioeconômicos (CRISTINA; CYNTHIA; 

CONCEIÇÃO, 2008). 

Na alternativa que tratava acerca dos entraves 

encontrados para a não realização das práticas de educação 

em saúde voltadas para a adolescência, cerca de 78,6% 

declararam a falta de interesse por parte do público-alvo, 28,6% 

a sobrecarga de trabalho e os demais, fatores como falta de 

capacitação e dificuldade de comunicação com essa faixa 

etária, representaram 14,3% cada. A Fig. (3) evidencia os 

percalços encontrados para a não realização das atividades de 

educação em saúde. 
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Figura 3. Distribuição dos principais entraves citados pelos 
profissionais para a não realização das práticas de educação 
em saúde, Palmares/ PE, Brasil, 2015.

 
Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

Como principal dificuldade encontrada para efetivar a 

temática desta pesquisa, a maioria da população de estudo 

descreveu o pouco interesse por parte dos adolescentes, porém 

cabe ao profissional realizar a busca desse público alvo, dispor 

de meios para lhe atrair a atenção e trabalhar os principais 

problemas de saúde evidenciados nessa fase, uma vez que são 

as estratégias de educação em saúde e a informação que o 

transformará em um adulto consciente e diminuirá 

drasticamente os riscos de exposição aos agravos próprios da 

faixa etária (FALKENBERG, 2014). 

É possível alcançar uma mudança na realidade desses 

jovens como resultado das atribuições desenvolvidas pelos 

enfermeiros, através de ações e estratégias executadas nos 

Dificuldade de comunicação
com estes adolescentes

Falta de investimento para a
capacitação profissional

Sobrecarga de trabalho

Pouco interesse por parte deste
público alvo

14,3%

14,3%

28,6%

78,6%
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serviços de saúde, incorporando essas mudanças em suas 

atividades diárias, promovendo uma maior autonomia na 

perspectiva do adolescer e estimulando a corresponsabilidade 

com a saúde (SILVA, 2014). 

Outro fator que dificulta o desenvolver das ações 

planejadas pelos enfermeiros é a sobrecarga de trabalho, uma 

vez que nas unidades de saúde o Enfermeiro possui papel de 

coordenador, educador, supervisor, deve realizar consultas e 

estratégias para as diversas faixas etárias e grupos de risco, 

sem falar no excesso de burocracia próprio do sistema, que faz 

com que eles disponham de pouco tempo para estruturar 

estratégias mais elaboradas nos grupos de discussão 

(BACKES, 2012). 

É sabido que 80% dos problemas de saúde podem ser 

solucionados na Atenção Básica, no entanto, os serviços de 

saúde encontram dificuldades em atender os adolescentes que 

passam pelo SUS por não reconhecerem sua especificidade 

etária (BRASIL, 2010). 

A maioria dos adolescentes busca as unidades de saúde 

com queixas mal definidas, na maioria das vezes resultado de 

uma problemática psicossocial, outro fato que também chama 

a atenção é o numero de mortes, onde dentre as causas 

prevalecem em porcentagem importante às causas externas, 

portanto evitáveis (BRASIL, 1996). 

Para solucionar essa problemática é necessário que os 

profissionais sejam capacitados para lidar com esse público e 

que se estabeleça o vínculo terapêutico entre unidade e 

comunidade, buscando também a inclusão de pais e 

educadores no processo, utilizando o diálogo como ferramenta 

principal, para que todos disponham de conhecimentos sobre o 

processo do adolescer (CRUZ, 2012). 
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4 CONCLUSÕES  

 

A educação em saúde é um elemento imprescindível 

para prestação de uma boa assistência por propiciar a 

promoção à saúde e a criação do elo entre o usuário e o serviço, 

através da troca de conhecimentos ofertada nesses encontros. 

Através desta pesquisa foi evidenciado que os 

profissionais de enfermagem realizam atividades de educação 

em saúde com os adolescentes, no entanto tais ações ainda 

ocorrem fora da periodicidade recomendada. Para tornar o 

trabalho mais rápido, procuram por espaços de maior 

convivência do público alvo, esquecendo-se dos atendimentos 

individuais, o que acarreta em uma descontinuidade do serviço 

e, por conseguinte no déficit das ações de educação em saúde. 

Outro obstáculo à efetivação das práticas de educação 

em saúde é a falta de preparação dos enfermeiros para atuar 

com os adolescentes, assim como a falta de materiais e 

estrutura das unidades para as ações em grupos de educação. 

O que deveria ser observado e corrigido pela gestão, investindo 

assim em capacitações, bem como estimulando o 

desenvolvimento de atividades voltados a esta faixa etária, para 

que o exercício da atividade ocorra de forma adequada. 

Também é manifesto que não cabe somente ao 

profissional enfermeiro a incumbência de trabalhar as ações 

com os jovens e a responsabilidade pelos altos índices de 

agravos, todos que mantém contato de forma direta com esses 

adolescentes têm o papel de serem transformadores da 

realidade através do conhecimento, de forma multisetorial e 

interdisciplinar. 

É esperado que tal pesquisa possa contribuir ampliando 

a visão dos enfermeiros a cerca do tema, atuando na 
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sensibilização e na importância de uma assistência adequada 

para esses adolescentes. Assim como despertar o interesse 

para a realização de novas pesquisas do gênero, promovendo 

uma reflexão sobre a temática e por conseguinte, uma 

transformação social. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BACKES, D. S. et al. O papel profissional do enfermeiro no Sistema Único 

de Saúde: da saúde comunitária à estratégia de saúde da família. Ciênc. 

saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1,  p. 223-230 , Janeiro 2012. 
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232012000100024&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20  de Março de 
2015. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Marco legal: Saúde um direito de 
adolescentes. Brasília, 2005. 
____. Ministério da Saúde. Programa Saúde do Adolescente. Bases 
Programáticas. Ed. 2. Brasília, 1996.  
____. Ministério da Saúde. Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na 
atenção básica. Brasília, 2017. 
____. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes 
e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília, 2010. 
CRISTINA B. N; CYNTHIA A. S; CONCEIÇÃO V. S. O. Concepções de 
profissionais de saúde sobre a violência intrafamiliar contra a criança e o 
adolescente. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v.16, n.1, p. 
136-141, Janeiro 2008. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
11692008000100021>. Acesso em: 10 de Março de 2015. 
CRUZ, E. L. D. et al. Caracterização dos seminários por webconferência 
sobre saúde do adolescente e jovem da rede de núcleos de telessaúde de 

Pernambuco. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil,  Recife, v. 

12, n. 1, p. 83-90, Março 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
38292012000100009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 de Outubro de 
2014. 
CZERESNIA, D.; FREITAS, C.M. Promoção da saúde: conceitos, 
reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2008. 
FALKENBERG, M.B. et al. Educação em saúde e educação na saúde: 
conceitos e implicações para a saúde coletiva. Ciênc. saúde coletiva,  Rio 
de Janeiro ,  v. 19, n. 3, Março 2014. Disponível em: 



INTERVENÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA CONFORME 
A PRÁTICA DE ENFERMEIROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

161 
 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232014000300847&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 de Agosto de 
2014. 
FERREIRA, J. O; JARDIM. P. C. B. V; PEIXOTO, M. R. G. Avaliação de 
projeto de promoção da saúde para adolescentes. Revista de Saúde 
Pública, São Paulo, v.47, n.2, p. 257-265, Abril 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102013000200257&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 de Agosto de 
2014. 
FERREIRA, M. A. A educação em saúde na adolescência: grupos de 
discussão como estratégia de pesquisa e cuidado-educação. Texto & 
Contexto – enfermagem,  Florianópolis,  v. 15, n. 2,  p. 205-211, 
Junho  2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072006000200003&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 15 de Agosto de 
2014. 
INEZ S.N. et al. Reincidência da gravidez em adolescentes de Teresina, PI, 
Brasil. Revista brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 64, n. 1,  p. 31-37, 
Janeiro, 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672011000100005> Acesso em: 20 de Março de 2015. 
OLIVEIRA, S.G; RESSEL. L. B. Grupos de adolescentes na prática de 
enfermagem: um relato de experiência. Ciência, Cuidado e Saúde, 
Maringá, v. 9, n.1, p. 144-148, Janeiro 2010. Disponível em: 
<http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/1
0563> Acesso em: 15 de Agosto de 2014. 
QUEIROZ, M. V. O; ZEITOUNE, R. C.G; COSTA, R. F. Cuidados ao 
adolescente: Contribuição para a enfermagem. Revista de enfermagem 
da UERJ, Rio de Janeiro, v.20, n.2, p.197-202, Abril 2012. Disponível em: 
<http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/4045> Acesso 
em: 15 de Agosto de 2014. 
ROEHRS, H; MAFTUM, M. A; ZAGONEL, I. P. S. Adolescência na 
percepção de professores do ensino fundamental. Revista Escola de 
Enfermagem da USP,  São Paulo, v. 44, n.2, p. 421-428, Junho 2010. 
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-
62342010000200026&lng=en&nrm=iso>.  Acesso em: 15 de Agosto de 
2014. 
RODRIGUES, R. A. P. et al. Política nacional de atenção ao idoso e a 
contribuição da enfermagem. Texto & Contexto Enfermagem, 
Florianópolis, v. 16, n. 3, p. 536-545, Julho 2007. Disponível em: 



INTERVENÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA CONFORME 
A PRÁTICA DE ENFERMEIROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

162 
 

<http://www.scielo.br/pdf/tc e/v16n3/a21v16n3> Acesso em: 15 de Agosto 
de 2014. 
SANTOS, S. S. C. Concepções teórico-filosóficas sobre envelhecimento, 
velhice, idoso e enfermagem gerontogeriátrica. Revista Brasileira de 
Enfermagem, Brasília, v.63, n.6, p. 1035-1039, Dezembro 2010. 
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672010000600025&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 de Agosto de 
2014. 
SILVA, K. L. et al. Promoção da saúde: desafios revelados em práticas 
exitosas. Revista de Saúde Pública,  São Paulo , v. 48, n. 1,  p. 76-85, 
Fevereiro 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102014000100076&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 de Agosto de 
2014. 
SOARES, C. E. S; BIAGOLINI, R. E. M; BERTOLOZZI, M.R; Atribuições do 
enfermeiro na unidade básica de saúde: percepções e expectativas dos 
auxiliares de enfermagem. Revista da escola de enfermagem da 
USP,  São Paulo,  v. 47, n. 4, p. 915-921,  Agosto  2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-
62342013000400915&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 de Agosto de 
2014. 
SOUZA, V. Adolescentes em cena: uma proposta educativa no campo da 
saúde sexual e reprodutiva. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 
São Paulo, v. 45, n. 2, p. 1716-1721, Novembro 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45nspe2/14.pdf>. Acesso em: 10 de maio 
de 2015. 
VIEIRA, L. M. et al. Reflexões sobre a anticoncepção na adolescência no 
Brasil. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 6, n.1, p. 
135-140, Março 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
38292006000100016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 de Agosto de 
2014. 
VILLAS BOAS, L. M. F. M.; ARAUJO, M. B. S.; TIMOTEO, R. P. S. A 
prática gerencial do enfermeiro no PSF na perspectiva da sua ação 

pedagógica educativa: uma breve reflexão. Ciência e saúde coletiva, Rio 

de Janeiro, v.13, n.4,  p. 1355-1360, Agosto 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413- 
81232008000400033&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 de Abril de 2015. 
 



 TRANSTORNOS ALIMENTARES NA ADOLESCÊNCIA: UMA 
COMPARAÇÃO ENTRE GÊNEROS 

163 
 

CAPÍTULO 8 
 

TRANSTORNOS ALIMENTARES NA 
ADOLESCÊNCIA: UMA COMPARAÇÃO 

ENTRE GÊNEROS 
 

Alana Vasconcelos Castro ARAUJO1 

Mateus Egilson Da Silva ALVES¹ 
Mariana da Costa ROCHA¹  

Thais Coutinho SOUZA¹ 
Bruna de Jesus LOPES² 

¹ Graduandos do Curso de Psicologia da Universidade Federal do Piauí, UFPI; ² 
Orientadora/Professora De Psicologia da UFPI. 

alanavasconcelosc@gmail.com 
 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo explanar sobre 
transtornos alimentares na adolescência, esboçando os fatores 
etiológicos, tratamentos e resultados obtidos a partir da análise 
de uma gama de artigos que tratam do assunto proposto. Com 
base nessa pesquisa focou-se na bulimia e anorexia nervosa, 
por estes serem mais frequentes e presentes na literatura 
consultada. A metodologia utilizada foi revisão descritiva e 
sistemática da literatura, nas respectivas bases de dados 
Pepsic e Google Acadêmico. Foram utilizados, apenas, artigos 
publicados em língua portuguesa dos últimos 5 (cinco) anos. 
Conclui-se com isso que existe relação direta entre o 
desenvolvimento de transtornos alimentares e as mudanças 
ocorridas na adolescência, fazendo-se necessário uma atenção 
especializada com equipe multiprofissional, para se ater as 
problemáticas biopsicossociais com enfoque na bulimia e 
anorexia nervosa. 
Palavras-chave: transtornos alimentares. Adolescência. 
Gêneros. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Segundo Albino e Macêdo (2014) dados da sociedade 

Brasileira de Psiquiatria Clínica (SBPC) apontam que todos os 

anos milhões de pessoas desenvolvem graves transtornos de 

comportamento alimentar, grande parte desse público são 

adolescentes e mulheres jovens. A adolescência caracteriza-se 

por uma fase onde várias mudanças importantes acontecem no 

desenvolvimento do indivíduo, tanto físicas quanto 

psicológicas, um mundo novo se descobre com as 

transformações vivenciadas, podendo gerar uma insatisfação 

com a forma física (ALBINO; MACÊDO, 2014; FORTES; 

ALMEIDA; FERREIRA, 2013). 

Os transtornos alimentares são classificados como 

quadros clínicos associados aos tempos modernos. Vários são 

os fatores envolvidos tanto na etiologia quanto na manutenção 

no nível de gravidade dessas doenças, principalmente fatores 

voltados para o excesso de preocupação com os alimentos 

ingeridos, com o próprio corpo, e com o peso adquirido. A 

crescente valorização do corpo perfeito veiculada em todas as 

partes e mídias sociais e, o grande fluxo no setor de beleza e 

estética tem grande influência nesse processo indiscriminado 

da busca de magreza (SILVA, 2014; LEITE; AMARAL, 2015).  

A compreensão desses transtornos como modificação 

das questões biopsicossociais do indivíduo vem sendo 

apresentada na literatura desde anos mais antigos, a partir do 

século XIX.  Doravante, principalmente na cultura da sociedade 

ocidental, os distúrbios da alimentação têm se estendido de 

forma crescente e assustadora nos últimos anos, por diversos 

motivos que cabem ser estudados e analisados por uma gama 
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de multiprofissionais, engajados em ater as problemáticas que 

envolvem os transtornos alimentares (HERCOWITZ, 2015). 

Dentre os distúrbios alimentares, a Anorexia Nervosa 

(AN) e Bulimia Nervosa (BN) são os mais corriqueiros, 

principalmente no sexo feminino. A AN é caracterizada por 

alimentação rígida e drástica, perda de peso sem limites e, 

medo constante de ganhar peso. Já a BN é caracterizada pelo 

consumo de alimentos em grande quantidade de forma 

irreprimível, seguido por vômitos provocados muitas vezes por 

uso de laxantes ou diuréticos, neste os sujeitos apresentam um 

medo doentio de engordar (BITTENCOURT; ALMEIDA, 2013). 

Já a Vigorexia consiste em pensamentos recorrentes 

sobre a necessidade de realizar exercícios físicos com a 

finalidade do aumento da massa muscular. Entretanto, o 

indivíduo percebe o seu corpo mais magro do que é realmente 

(ARRIAGA et al., 2017). 

O presente trabalho foi produzido a partir de pesquisas 

bibliográficas e tem por objetivo contribuir para uma maior 

compreensão dos transtornos alimentares entre gêneros em 

vista da escassez na literatura, esclarecendo alguns fatores 

considerados relevantes que podem desencadear esses 

transtornos e apontar a importância de uma equipe 

multidisciplinar no tratamento desses. 

 

1.1 Anorexia Nervosa (AN) 
 

 A anorexia nervosa é dividida em dois tipos principais, 

podendo ser encontrados frequentemente conjuntamente no 

mesmo indivíduo. O primeiro se refere ao tipo restritivo, em que 

o paciente tem baixo peso, devido a jejuns severos, dietas 

bastante restritivas, além da prática exacerbada de atividades 
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físicas. O segundo é o purgativo, cujos sujeitos provocam 

vômitos, utilizam laxantes e diuréticos, podendo ter episódios 

de alimentação compulsiva (ALBINO; MACÊDO, 2014).  

As causas deste transtorno são consideradas pelos 

estudiosos como algo de origem multifatorial que corroboram 

para que o distúrbio ocorra. Como consequência esse distúrbio 

culmina em uma série de implicações fisiológicas, que afetam 

diversos sistemas relacionados à restrição calórica e perda de 

peso, além de psicológicas e sociais (BITTENCOURT; 

ALMEIDA, 2013; ALBINO; MACÊDO, 2014).  

Suas causas fisiológicas se referem às alterações nas 

regiões cerebrais responsáveis pelo processamento global de 

imagens, com isso a habilidade de processar a informação 

visual é comprometida, contribuindo desta forma para a 

distorção da autoimagem no indivíduo. É coloca também que 

ocorrem modificações na diminuição da circulação sanguínea 

no cérebro de pessoas com anorexia, isso faz com que o 

funcionamento do sistema córtico límbico (responsável pelo 

apetite) seja comprometido, contribuindo para o 

desencadeamento da síndrome ou agravando ainda mais o 

quadro da vítima atingida por ela. Ademais, nos meninos com 

esse distúrbio podem adquirir um aspecto feminino em sua 

forma por conta da perda de peso (HERCOWITZ, 2015; 

ALBINO; MACÊDO, 2014).  

Além disso, nas mídias e redes sociais é veiculado a todo 

instante o padrão do “corpo perfeito”, cuja imagem corporal é o 

principal aspecto de interesse. Dessa forma, a busca pelo 

padrão de beleza, ditado como a magreza, se tornou algo 

comum, em que os adolescentes são os mais afetados por 

estarem a todo momento inseridos no mundo tecnológico da 

informação, em que tanto as redes sociais e os blogs 
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disseminam ideologias equivocadas sobre ações e 

procedimentos estéticos, referentes ao tratamento do indivíduo 

com o próprio corpo (BITTENCOURT; ALMEIDA, 2013; LEITE; 

AMARAL, 2015; FORTES; ALMEIDA; FERREIRA, 2013).                                                                                                

Além disso, a família compreende um fator essencial, 

posto que é a responsável por dar suporte ao indivíduo portador 

do transtorno. Assim, muitas vezes quando não se tem um 

relacionamento adequado com os pais, a falta de diálogo e a 

desestruturação familiar podem acarretar em um agravamento 

do transtorno (ALBINO; MACÊDO, 2014; UZUNIAN, VITALLE, 

2015). Com tais características apresentadas pelo transtorno, a 

importância de uma gama de multiprofissionais, como 

psicólogos, nutricionistas, médicos e enfermeiros, ganham 

papéis essenciais nas contribuições para superação das 

dificuldades apresentadas pela AN.  
 

1.2 Bulimia Nervosa 
 

A bulimia nervosa é caracterizada pela compulsão 

alimentar, ingestão frequente de grandes quantidades de 

alimentos em um curto espaço de tempo. Costuma ser hábito 

do indivíduo portador desta síndrome, ingerir estes alimentos 

em momentos que outras pessoas não estão por perto, por 

terem vergonha de tal prática (GUIMARÃES et al., 2013; 

ALMEIDA, 2015). 

No bulímico, há predominância dos episódios de 

compulsão alimentar -  quando o indivíduo come grandes 

quantidades de alimento em um curto período de tempo, de 

forma indiscriminada-, seguidos de comportamento de expurgo, 

o qual é caracterizado pela autoindução ao vômito. Estes 

episódios são seguidos pela culpabilização de si mesmo, 
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gerando sentimentos de raiva, arrependimento e rancor, 

proporcionando assim eventos de autoindução ao vômito, usos 

frequentes de laxantes e diuréticos, para fazer o papel do 

metabolismo e eliminação das calorias mais rapidamente, pois 

estes indivíduos estão constantemente preocupados com a 

questão da imagem corporal, com o peso e o corpo. São 

também características do paciente bulímico, a prática 

excessiva de exercícios físicos (HERCOWITZ, 2015; ALBINO; 

MACÊDO, 2014;). 

As causas multifatoriais que caracterizam os transtornos 

alimentares, são encontradas com evidências sociais 

marcantes na bulimia. As questões do padrão corporal afligem 

de forma grave o indivíduo vulnerável a esses distúrbios. 

Segundo Bittencourt e Almeida (2013) a imagem que o 

indivíduo tem de si e de seu corpo se relaciona com as imagens 

que têm do mundo e da sociedade da qual faz parte. A 

construção de uma imagem corporal está intimamente 

relacionada com os valores culturais da sociedade. 

 

1.3 Vigorexia 
  

 Vigorexia ou dismorfia muscular é um distúrbio 

caracterizado também pela distorção da imagem corporal do 

indivíduo, culminando em uma busca incessante pelo corpo 

musculoso através de práticas de exercícios constantes e 

intensos além de uma alimentação exagerada e irregular. 

Dentre os transtornos dismórficos típicos predomina a 

preocupação com algumas partes específicas do corpo (um 

nariz torto, boca pequena, entre outros), mas na vigorexia o 

sujeito possui uma preocupação patológica com todo o corpo, 
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buscando incessantemente um corpo forte, musculoso e grande 

(PIRES; BAPTISTA, 2016; ROCHA et al., 2013). 

 É percebido que os fatores de ocorrência dos transtornos 

alimentares na adolescência é um difuso, enquanto nas 

meninas prevalece o estereótipo de magreza, entre os rapazes 

surge o ideal de corpos musculados, sinônimos de 

masculinidade e virilidade (ARRIAGA et al., 2017). Dessa forma 

há o risco de vulnerabilidade emergente para o aparecimento 

de distúrbios alimentares pertencentes às perturbações 

dismórficas, como a Vigorexia, quando há perda de controle ao 

uso de meios que promovam o alcance de corpo desejado. 

 

2  MATERIAS E MÉTODO 
  

Esta pesquisa é uma revisão descritiva e sistemática da 

literatura e tem por finalidade expor a informação existente 

sobre os principais transtornos da alimentação em 

adolescentes. O trabalho teve como base pesquisas de artigos 

disponíveis em bases de dados como o Pepsic (Periódicos 

Eletrônicos de Psicologia) e o Google Acadêmico (GA) que irão 

proporcionar maior suporte teórico para o estudo e uma gama 

de estudos mais abrangente, posto isso, optou-se pelo 

levantamento nessas duas bases de dados. 

 

2.1 Procedimentos de Busca e Seleção de Dados 
             

A busca de artigos partiu da combinação dos descritores 

transtornos alimentares, adolescência, bulimia e anorexia 

nervosa, vigorexia na adolescência, adolescentes com 

transtornos alimentares e transtornos alimentares em jovens. A 

partir da leitura dos resumos, foram incluídos aqueles estudos 
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que preenchiam os seguintes critérios: a) temática referente ao 

objetivo proposto; b) publicados no período de 2013-2017; e c) 

publicados na língua portuguesa. Foram excluídos trabalhos 

com as características que não preenchiam os requisitos 

anteriores ou eram duplicados. A busca foi realizada pelo 

acesso online, assim os artigos que correspondiam aos critérios 

listados foram lidos na íntegra e analisados quando aos seus 

objetivos propostos. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tabela 1 - Número de Artigos Encontrados e Selecionados a partir 
das Bases de Dados no período de Setembro a Outubro de 2017. 

Artigos Encontrados e Selecionados 

Pepsic 
Selecionados 

Pepsic 
Google 

Acadêmico 

Selecionados 
Google 

Acadêmico 

Total 
Selecionados 

Total 

 
5 

 
5 

 
53 

 
21 

 
26 

 
58 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A partir da sistematização dos procedimentos de busca 

e seleção dos artigos, foram selecionados e utilizados para o 

embasamento teórico deste trabalho 58 artigos, de ambos os 

bancos de dados apresentados. Além disso, aponta-se que os 

artigos encontrados em mais de uma base de dados foram 

incluídos somente em uma delas para evitar a ocorrência de 

artigos duplicados. 

 

 

3.1 Fatores e Aspectos de Transtornos Alimentares na 
Adolescência  
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A adolescência é uma fase que representa mudanças 

físicas, psicológicas e sociais para o indivíduo. A alimentação 

aqui exerce papel importante, podendo o adolescente significá-

lo de forma variada. Segundo Silva, Teixeira e Ferreira (2014) 

a alimentação pode ser compreendida como fato social, a ponto 

que se relacionam diretamente a cultura alimentar e a 

manifestação social da pessoa. 

O adolescente projeta na alimentação suas vivências e 

com isso constrói uma ligação de significados positivos e 

negativos, que se entrelaçam aos outros fatores que contribuem 

na formação da percepção do corpo. Fortes, Almeida e Ferreira 

(2013) trazem que as sensações emocionais determinam as 

modificações que alteram a imagem corporal, assim como o 

corpo possui um papel fundamental nas relações sociais. 

A imagem corporal é, segundo Albino e Macêdo (2014), 

como se percebe e se sente em relação ao próprio corpo, como 

um retrato mental de si. O adolescente com transtorno alimentar 

vai apresentar essa imagem deturpada de si, com maior 

evidência entre as meninas, mas sem exclusão dos meninos, 

ambos podem desencadear transtornos devido à insatisfação 

corporal.  

Assim a Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa são 

visíveis em maior número entre meninas, e recentemente a 

Vigorexia entre os meninos apresenta-se com maior visibilidade 

segundo Albino e Macêdo (2014). A imagem corporal é 

demasiadamente importante na formação do “eu” na 

adolescência. A avaliação corporal, segundo Finato et al. 

(2013), é mais intensa em indivíduos escolares, por estes 

estarem mais propícios a uma fragilidade na construção de 

seus sentimentos e comportamentos. 
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No entanto ao ver-se distante de uma forma imaginada 

como ideal, há um pensamento típico entre TAs: a alimentação 

é o cerne para a reprovação social. Na AN, isso é observável 

quando o adolescente se ver de forma corpórea superior ao 

real, o que segundo Albino e Macêdo (2014) acaba buscando 

formas de emagrecimento por meios de métodos purgativos 

como vômitos ou dietas. O mesmo prognóstico ocorre na BN, 

na qual há a ingestão alimentar exagerada, com métodos de 

contenção do ganho de calorias por meio de vômitos e 

diuréticos. Na Vigorexia a alimentação estará sendo pautada 

pelos princípios de dieta e exercícios, que podem ocupar horas 

diariamente, em detrimento de outros afazeres (PIRES; 

BAPTISTA, 2016). 

Gonçalves et al. (2013) dizem que o “preocupar-se” com 

a alimentação nos casos de AN e BN é comum, adolescentes 

com esses casos relatam que a comida se apresenta como algo 

negativo a comparando a tortura, medo e obrigação. 

É esse comportamento alimentar inadequado aliado à 

distorção da imagem corporal que corroboram a importância do 

tratar do TA na vida de adolescentes, e que faz com que 

importantes órgãos definam critérios diagnósticos para a 

identificação, a exemplo da Organização Mundial de Saúde, o 

CID-10 (Código Internacional de Doenças), e no DSM-IV 

(Manual de Estatísticas de Doenças Mentais) da Associação de 

Psiquiatria Americana (LEAL et al., 2013) 

Com isso é facilitado a evidenciação dos sintomas de 

transtornos alimentares em adolescentes e é possível pensar 

formas para tratamentos e cuidados interdisciplinares. TAs 

podem também estar associados a outras comorbidades e 

estados psicológicos que alteram capacidades cognitivas, e 
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prejudicam relações interpessoais, marcas de TAs na AN e BN 

segundo Uzunian e Vitalle (2015, p. 8) 

 

Pessoas acometidas pela AN apresentam altos 
níveis de ansiedade, consideram-se incapazes de 
se socializar e frequentemente apresentam 
comportamento de submissão aos outros. 
Pacientes com BN possuem sentimentos de 
depressão, raiva e desgosto, além de 
apresentarem dificuldade de estabelecer relações 
sociais saudáveis. 
 

A disparidade no meio social cria a atmosfera permissível 

para o surgimento de TAs entre adolescentes. Corroborando 

essa ideia Albino e Macêdo (2014, p. 5) falam que “se alimentar 

está intimamente relacionado ao afeto”. O comer não vai ser 

somente um ato mecânico e automático, mas está associado a 

afetividade, ou seja, comer também é prazer. No entanto, existe 

uma padronização de beleza social impostas como a cultura da 

magreza para as meninas e a saliência muscular para os 

meninos (FORTES; ALMEIDA; FERREIRA, 2013). 

Ribeiro et al. (2015) expõem que o corpo vai passar a 

exibir um status social que regulará o papel de sua identidade 

nas relações entre as pessoas, cujas circunstâncias de ser 

desejado ou conquista, mostra a aceitação no grupo e o 

sucesso pessoal. Ou seja, o corpo passa a revelar o tanto que 

o púbere pode ser aceito e desejado no meio social, e isso para 

o adolescente com mudanças corporais tornar-se fator 

preocupante. 

Imagina-se então um corpo idealizado e um corpo real, 

que tem entre muitos fatores, segundo Ribeiro et al. (2015), a 

produção de hormônios que durante esta fase pode provocar 

um conflito que atingirá a autoestima desse indivíduo. 
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Valdanha, Scorsolini-Comin e Santos (2013) falam do abalo 

psicológico da relação de constructos sociais com os TAs à 

medida que o ideal imaginário se distancia e torna-se 

incansável. 

Novamente a mídia exerce protagonismo nessa relação, 

de acordo com Albino e Macêdo (2014), adolescentes que 

estão expostos à mídia possui insatisfação com sua imagem 

corporal. A internet veicula, segundo Felden et al. (2015), como 

um potente meio sociocultural que favorece a distorções na 

imagem corporal, principalmente relacionada as redes sociais. 

Ribeiro et al. (2015) trazem que atualmente ainda 

perdura na sociedade crenças que estereotipam a magreza 

como sinônimo de competência e de cunho atrativo, valorizando 

um padrão de corpo perfeito pautados pela magreza feminina e 

corpo musculoso masculino, que sugerem imagem de poder, 

sucesso, aceitação social e sexual. 

A família é um dos fatores etiológicos dos transtornos 

alimentares em adolescentes. Leonidas, Crepaldi e Santos 

(2013) apontam que no sentido de ser um agravo para a 

ocorrência de sintomas, os aspectos familiares são fatores de 

risco para o surgimento de TAs entre os púberes. 

A família compõe o ambiente de maior contato do 

adolescente, e é neste espaço também que deve encontrar o 

apoio necessário para que a possibilidade de um TA por vias 

ambientais, não ocorram. A apoio social, quando existente, e 

vindo do seio familiar, sobressai os padrões existentes, mas 

quando se tornar um ambiente de pressão e falta de afetividade 

podem ser deturpantes. Seguindo essa linha de pensamento, 

Gonçalves et al. (2013, p. 2) relacionam positivamente os TAs  

com o “controle excessivo, aplicação de regras alimentares 

rigorosas e individualização da alimentação”. 
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Ribeiro et al. (2015) trazem que a influência social é fator 

etiológico predominante ao desenvolvimento de TAs, tendo em 

vista que as relações sociais permearão a adolescência, e 

exploram além das fronteiras familiares, adentrando o contexto 

social nas relações com os pares que colaboram na formação 

da identidade pessoal. Aqui o recurso utilizado segundo Ribeiro 

et al. (2015) é a comparação entre os pares a partir da influência 

de amigos e da mídia. 

Zonatto, Pawlack e Ribas (2016) trazem que os meios de 

comunicação, principalmente as revistas ditas femininas, 

exaltam um padrão de beleza feminina, influenciando assim, 

mulheres a procurar se enquadrar no modelo propagado; no 

entanto, estima-se que, apenas, 5% a 8% possuam esse desejo 

estético. Quanto aos meninos, Zonatto, Pawlack e Ribas (2016) 

trazem que há relatos de insatisfação corporal com autoimagem 

descrita como fraca e/ou esquelética. 

Assim mostra-se relevante os vínculos sociais e 

familiares como fatores predisponentes de vulnerabilidade a 

TAs na adolescência. Não obstante, o cuidado com a interação 

entre os ambientes que rodeiam os púberes, os quais abarcam 

os aspectos afetivos e de apoio são fundamentais. Uzunian e 

Vitalle (2015), concluem que o apoio social para o indivíduo se 

sentir amado, cuidado, valorizado e estimado junto à sociedade 

que o rodeia, é um importante fator de proteção contra 

distúrbios emocionais e alimentares. 

3.2 Abordagem Psicológica nos Transtornos Alimentares 
 

Como transtornos biopsicossociais, o tratamento para os 

transtornos alimentares mostra-se uma tarefa árdua, enquanto 

aspectos físicos, biológicos, sociais e psíquicos do indivíduo 

são afetados (UZUNIAN; VITALLE, 2015). Diante disso, 
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entende-se que há a necessidade de uma abordagem 

multiprofissional que o acompanhe. Como aplicação desta 

ideia, destaca-se o Hospital das Clínicas em São Paulo 

(HCFMRP-USP), que ao longo dos anos agregou, a equipe de 

intervenção para casos de TAs, uma gama de profissionais 

composta por médicos, nutricionistas, psiquiatras e psicólogos 

(PALMA; SANTOS; RIBEIRO, 2013). 

No presente estudo serão apresentadas a interação 

desses profissionais, no entanto, será ressaltado o trabalho do 

psicólogo para com indivíduos que sofrem de TAs, voltando-se 

especificamente a anorexia nervosa e bulimia nervosa e 

Vigorexia. 

O psicólogo como parte da equipe contribui com 

conhecimentos de diferentes abordagens da Psicologia, como 

a Terapia Cognitiva-Comportamental (TCC) que é a mais 

utilizada e mostra-se eficiente para o tratamento dos TAs. As 

técnicas utilizadas por tal abordagem estão sendo 

progressivamente mais reconhecidas e avaliadas como 

estratégias extremamente eficazes no progresso desses casos 

clínicos. Porém, coloca-se que apesar de ela ser a mais 

utilizada, não é a única forma de tratamento (COSTA; MELNIK, 

2016). 

 

3.2.1 Anorexia Nervosa (AN) 
 

A TCC vai apresentar diversas técnicas que podem ser 

utilizadas como intervenção. Na anorexia nervosa essa terapia, 

em conjunto com uma equipe de multiprofissionais, vão 

objetivar a facilitação do aumento de peso, utilizando-se de 

diversos mecanismos que podem ser empregados como formas 

de estratégias. Oliveira e Deiro (2013) citam algumas técnicas, 
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como a diminuição da restrição alimentar, alteração da 

frequência de atividades físicas, diminuição dos distúrbios de 

imagem corporal, modificação dos sistemas de crenças e o 

aumento da autoestima. 

Apesar de a TCC trabalhar todos esses aspectos citados 

acima, seu foco está voltado principalmente, para distorção da 

imagem corporal do indivíduo. Através de técnicas 

comportamentais ela vai buscar a redução da ansiedade 

associada à aparência e facilitar a própria exposição corporal 

do paciente (WILLHELM; FORTES; PERGHER, 2015). 

 

3.2.2 Bulimia Nervosa (BN) 
 

A psicoterapia em pacientes com bulimia nervosa 

consiste, primeiramente, na eliminação do uso de laxantes e 

diuréticos, para que em seguida se trabalhe na interrupção dos 

episódios de compulsão alimentar e indução de vômitos. A 

partir disso, é possível notar uma normalização do padrão 

alimentar e uma regulação do peso do paciente (WILLHELM et 

al., 2015). 

Como na AN, a TCC se voltará para perturbações da 

imagem corporal, uma vez que esta é entendida como a forma 

que cada pessoa visualiza a si mesmo e relaciona seus 

sentimentos quanto a tamanho, forma, e outras partes 

constituintes (ZONATTO, PAWLACK; RIBAS, 2016). A 

adolescência segundo Fortes et al. (2015) é uma fase de 

instabilidades emocionais que se refletem na imagem corporal, 

podendo estar relacionado a isso uma insatisfação com o corpo. 

Segundo Almeida (2015) adolescentes que sofrem de bulimia 

nervosa adotam o uso de laxantes, diuréticos, autoindução de 
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vômitos entre outras estratégias em decorrência do medo 

excessivo de engordar. 

Outra estratégia utilizada pela TCC que vem se 

mostrando cada vez mais eficaz é a Terapia Familiar – Nessa 

terapia coloca em evidência o estranhamento que os membros 

familiares possuem frente aos indivíduos que apresentam 

atitudes paradoxais com alimentos e ao que eles denominam 

de inexplicável, absurdo ou ilógico. A Terapia Familiar vai 

buscar então novos significados ao conteúdo alimentar no seio 

familiar, visando diminuir o estado de confusão aparente e 

estreitar os relacionamentos (VALDANHA et al., 2014). 

Por conta desse conflito e confusão de ideias no âmbito 

familiar, a terapia grupal entre o paciente e seus familiares, vai 

esclarecer o que está acontecendo com o indivíduo e 

proporciona ao psicólogo elaborar estratégias e condutas 

terapêuticas que podem ser realizadas dentro da família 

(VALDANHA et al, 2014). 

 

3.2.3 Vigorexia 
 

A Vigorexia figura entre os transtornos alimentares 

presentes em ambos os gêneros, mais eminente entre homens 

de 18 a 25 anos, e possui entre os fatores desencadeadores os 

aspectos emocionais, socioeconômicos, cognitivos e 

comportamentais (PIRES; BAPTISTA, 2016).  

A TCC aqui é uma forma de tratamento em ascensão, 

segundo Pires e Baptista (2016), em vista da falta de 

tratamentos que trabalhem diretamente com a vigorexia, onde 

irá buscar identificar padrões distorcidos da imagem corporal, 

confrontando padrões estabelecidos e explorando aspectos 

positivos da aparência. 
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4  CONCLUSÕES  
 

A relevância do tratar dos transtornos alimentares 
durante a adolescência é notório e considerado caso de saúde 
pública. O que denota que medidas públicas devam ser 
tomadas quanto a tal situação. As etiologias dos transtornos 
também elucidam que devam ser vistas formas para o tratar 
correto do assunto, quanto componentes internos e externos 
são colaboradores para a ocorrência. 

Seria utopia desejar que a mídia deixasse de ser veículo 
de propaganda de padrões que exibem estereótipos, já que o 
mundo globalizado popularizou as formas de comunicação e de 
exposição. Mas é considerável que o meio familiar reaja 
criticamente a essas evoluções levantando diálogos sobre o 
assunto, que reafirmam a importância do aceitar-se, com a 
alimentação ganhando significados afetivos, perceptivos na 
forma de saudosismo alimentar vindo das relações entre a 
família e alimentação. 

No tratar dos transtornos a importância de um 
acompanhamento profissional interdisciplinar entre 
enfermeiros, nutricionistas e psicólogos é essencial quando 
com técnicas específicas poderão trazer resultados positivos 
nos quadros de TAs entre adolescentes. Revelando a 
necessidade do aparato da saúde pública para que todos 
possam ter acesso ao tratamento correto, e haja a 
transformação no indivíduo.  
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RESUMO: Todas as teorias e percepções a respeito da 
violência é uma peça desse imenso quebra-cabeça e, como tal, 
fundamental ao seu entendimento. O receptáculo da violência 
física é um “corpo” culturalmente visto como imagem e como 
símbolo. Objetivou-se evidenciar através de uma revisão 
bibliográfica conhecimentos sobre a violência física contra 
crianças e adolescentes, com base nos casos notificados; 
destacar o quantitativo, fazendo uma análise entre os dados do 
Brasil, das Regiões e do estado do Rio Grande do Norte 
referente a região metropolitana de Natal, RN. Trata-se de um 
estudo quantitativo, do tipo descritivo-exploratório, foi 
desenvolvido a partir da coleta de informações no sítio do 
Observatório Da Criança e do Adolescente. Dentre as regiões 
do Brasil, a que mais notificou foi o Suldeste. No Nordeste o 
estado que mais Notificou foi a Bahia. Na região metropolitana, 
a capital Natal foi a que mais notificou. Fatores individuais, 
sociais, ambientais, econômicos, políticos, e culturais 
configuram alguns aspectos da multidimensionalidade da 
violência. Para minimizar esse quadro é necessário realizar 
intervenções interdisciplinares baseados em evidências 
científicas em diversas áreas relacionadas às ciências da 
saúde, sociologia, psicologia, educação, criminologia e 
economia. Conclue-se que a subnotificação é um problema de 
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Saúde Pública por esconder a verdadeira realidade e que por 
ser uma temática complexa, ainda carece de estudos que 
aprofundem o conhecimento e soluções mais efetivas. 
Palavras-chave: Violência. Enfermagem. Saúde Pública. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os vários tipos de violência têm ganhado considerável 

atenção na sociedade, especialmente no Brasil, no qual vem 

tomando dimensões políticas e sociais com a 

institucionalização a partir da Lei 8.069 de 13 julho de 1990 

(SOUSA et al., 2014), conhecida como  Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 

Nesse sentido, podemos citar o Art. 7º da referida Lei que 

diz: “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência” (BRASIL, 

2014). Também consideramos importante destacar neste 

trabalho o Art. 2º (“ Considera-se criança, para os efeitos desta 

Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade), uma 

vez que delimita, por idade, a criança e adolescente (BRASIL, 

2014).   

Dentre os muitos tipos de violência que são conceituados 

na literatura científica e empírica, assim como suas variáveis, 

como sexo e faixas etárias, entre outras, a violência física contra 

crianças e adolescentes tem ganhado notoriedade no cenário 

brasileiro (FALEIROS; FALEIROS, 2008), principalmente na 

região urbana, tornando-se aqui o presente tema de 

investigação. 
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Ao se considerar uma retrospectiva histórica sobre a 

violência, com base no conhecimento e vivência dos autores, é 

possível vislumbrar que todas as teorias e percepções a 

respeito dela é uma peça desse imenso quebra-cabeça e, como 

tal, fundamental ao seu entendimento. O receptáculo da 

violência física é um “corpo” culturalmente visto como imagem 

e como símbolo.  

Escrevendo sobre “A Gênese da Violência Infantil”, 

Machado e Sanches (2014) mostram que desde a antiguidade 

até a primeira metade do Século XX, as Leis e a educação a 

partir da Idade Média, promoviam a violência infantil moldada 

na base de castigos e punição física. 

Assim, podemos inferir que a violência física, instituída 

de forma punitiva e/ou educativa, vem sempre acompanhada 

de uma ou mais forma de violência, posto que ela acontece 

quando alguém ou um grupo de pessoas  utiliza 

intencionalmente a força física  para agredir outras, causando  

dano psicológico, emocional, deficiência de desenvolvimento, 

lesão física e até mesmo a morte, ou destruir e mutilar “corpos 

inanimados” que fazem parte do patrimônio sócio cultural de 

uma comunidade. Estas constatações mostram que, nos dias 

atuais, a violência tornou-se mais elaborada e banal, provocada 

no espaço privado e urbano. 

Neste Século XXI, ainda que se cultive a cultura da paz, 

vivemos um verdadeiro estado de violência urbana, alimentada 

por diversos fatores, cujo conjunto dá ideia de quanto é 

complexo escrever sobre o tema. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) a violência 

pode ser definida como o uso intencional da força física ou 

poder nas formas de ameaça como a ação direcionada a si 

própria ou mesmo a outro indivíduo, grupos ou até mesmo a 

comunidades que ocorre ou há significativa probabilidade de 
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provocar lesões, morte, danos psíquicos, alterações do 

desenvolvimento ou privações (WHO 1996). Com esta definição 

a OMS divide a violência em três categorias, segundo as 

características daqueles que cometem o ato violento: a) 

violência autodirigida; b) violência interpessoal; c) violência 

coletiva (DAHLBERG; KRUG, 2007). 

A definição da OMS amplia o conceito usual de violência 

por dar abrangência e fazer inclusão de atos resultantes de 

relações de poder, ameaças e intimidação, negligência e todos 

os tipos de abuso físico, sexual, psicológica, suicídio, atos auto 

infringidos, privação e desenvolvimento precário (DAHLBERG; 

KRUG, 2007). 

Dahlberg e  Krug ( 2007, p 1165), ao estudar a violência 

enquanto “problema global de Saúde Pública”, indicam quatro 

etapas importantes para resolver esse problemas: 1) examinar 

o maior número possível de conhecimentos básicos sobre todos 

os aspectos da violência e unir sistematicamente dados sobre 

a extensão, o objetivo, as características e as consequências 

da violência a nível local, nacional e internacional; 2) investigar 

por que a violência ocorre, isto é, realizar pesquisas para 

determinar causas e fatores correlatos da violência; os fatores 

que aumentam ou diminuem o risco de violência; os fatores 

passíveis de serem modificados por intermédio de 

intervenções; 3) usando a informação acima, explorar formas 

de prevenção da violência, planejando, executando, 

monitorando e avaliando as intervenções; 4) levando a cabo, 

em cenários diversos, as intervenções que parecem 

promissoras, disseminando amplamente a informação, bem 

como determinando o custo e a eficácia dos programas. 

 

Com intuito de seguir parte dessa recomendação, o 

objetivo desta pesquisa consiste em evidenciar através de uma 
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revisão bibliográfica conhecimentos sobre a violência física 

contra crianças e adolescentes, com base nos casos 

notificados; destacar o quantitativo, fazendo uma análise entre 

os dados gerais do Brasil, das Regiões e do estado do Rio 

Grande do Norte referente a região metropolitana de Natal, RN. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

exploratório.Foi desenvolvido a partir da coleta de dados no 

sítio do Observatório Da Criança e do Adolescente, o qual é 

definido como um espaço virtual de consulta dos principais 

indicadores sociais que possuem relação direta e indireta com 

a infância e adolescência no Brasil.  

As informações nelas contidas são originárias de fontes 

públicas e/ou privadas sobre a população, qualidade de vida e 

bem-estar de crianças e adolescentes. Esses dados são de 

domínio público, isto é, acesso livre as todas as pessoas em 

qualquer esfera social e em quaisquer cargos por um simples 

mecanismo de busca online feito de forma simples. Nesse 

sentido, para a realização da pesquisa não necessita de 

aprovação em Comitê de Ética na Pesquisa. O acesso a tais 

informações auxilia na compreensão tanto da realidade quanto 

dos seus problemas de cunho social que mais aflige as crianças 

e adolescentes no Brasil.  

O intervalo de tempo para a análise foi definido em seis 

anos, de 2009 a 2014 cuja faixa etária é de 0 a 19 anos, uma 

vez que é esse o intervalo disponibilizado no sítio do 

Observatório da Criança e do Adolescente. Em seguida, esses 

dados foram organizados em 3 tabelas no Microsoft Office 

Excel 2016 e seus dados tratados apresentando um panorama 

inicial. A primeira Tabela é sobre os casos de notificações no 
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Brasil e suas regiões geográficas (Norte, Nordeste, Centro-

oeste, Sul e Sudeste), a segunda tabela segundo todos os nove 

estados do Nordeste e por último, a terceira tabela com os 

casos notificados na região metropolitana de Natal. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Tabela 01 - Casos notificados de violência física contra crianças e 

adolescentes entre 0 a 19 anos segundo o país e suas regiões. 

Ano 

Regiões Brasil (%) 

Norte 
(%) 

Nordeste 
(%) 

Centro-oeste 
(%) 

Sul (%) 
Sudeste 

(%) 
 

200
9 

730 (0,5) 2.166 (1,4) 1.215 (0,8) 
829 
(0,5) 

3.668 (2,4) 
8.608 
(5,5) 

201
0 

1.287 
(0,8) 

3.289 (2,1) 1.750 (1,1) 
2.691 
(1,7) 

5.832 (3,7) 
14.849 
(9,5) 

201
1 

1.905 
(1,2) 

4.647 (3) 2.090 (1,3) 
4.428 
(2,8) 

10.404 
(6,7) 

23.474 
(15) 

201
2 

2.421 
(1,6) 

7.098 (4,6) 3.371 (2,2) 
6.577 
(4,2) 

16.512 
(10,6) 

35.979 
(23,1) 

201
3 

2.965 
(1,9) 

8.391 (5,4) 3.481 (2,2) 
7.523 
(4,8) 

17.015 
(10,9) 

39.375 
(25,3) 

201
4 

2.275 
(1,5) 

7.396 (4,7) 2.866 (1,8) 
6.421 
(4,1) 

14.754 
(9,5) 

33.712 
(21,7) 

Tot
al 

11.583 
(7,4) 

32.987 
(21,2) 

14.773 (9,5)   
68.185 
(43,7) 

155.997 
(100) 

Fonte: Observatório da Criança e do Adolescente/Ministério da Saúde/ SVS 

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.  

 

Em nível nacional foram notificados 115.997 (100%) 

casos de violência física contra crianças e adolescente 

constituindo no intervalo entre 2009 a 2014. A região Norte 

notificou 11.583 casos, a região Nordeste notificou 32.987 

(21,2%) casos, a região Centro-oeste notificou 14.773 (9,5%) 

casos, a região Sul notificou 28.469 (18,2%) casos e a região 

Sudeste notificou 68.185 (43,7%) casos. 

Já a distribuição percentual em 2009 foi de 8.608 (5,5) 

casos notificados, em 2010 foi de 14.849 (9,5%), em 2011 foi 
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de 23.474 (15%), em 2012 foi de 35.979 (23,1%), em 2013 foi 

de 39.375 (25,3%) e em 2014 foi de 33.712 (21,7%). 

 
Tabela 02 - Casos notificados de violência física contra crianças e adolescentes entre 

0 a 19 anos segundo os estados do Nordeste. 

Nordeste 
2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

Total 
(%) 

Alagoas 
211 
(0,6) 

295 
(0,9) 

786 
(2,4) 

912 
(2,8) 

943 
(2,9) 

911 
(2,8) 

4.058 
(12,3) 

Bahia 
962 
(2,9) 

14.20 
(4,3) 

1.388 
(4,2) 

1.626 
(4,9) 

1.946 
(5,9) 

1.858 
(5,6) 

9.200 
(27,9) 

Ceará 
99 

(0,3) 
135 
(0,4) 

210 
(0,6) 

413 
(1,3) 

459 
(1,4) 

547 
(1,7) 

1.863 
(5,6) 

Maranhão 
57 

(0,2) 
131 
(0,4) 

219 
(0,7) 

460 
(1,4) 

445 
(1,3) 

359 
(1,1) 

1.671 
(5,1) 

Paraíba 
141 
(0,4) 

202 
(0,6) 

294 
(0,9) 

758 
(2,3) 

725 
(2,2) 

604 
(1,8) 

2.724 
(8,3) 

Pernambuco 
599 
(1,8) 

842 
(2,6) 

1242 
(3,8) 

1558 
(4,7) 

2316 
(7) 

2242 
(6,8) 

8.799 
(26,7) 

Piauí 
61 

(0,2) 
153 
(0,5) 

238 
(0,7) 

906 
(2,7) 

879 
(2,7) 

294 
(0,8) 

2.531 
(7,6) 

Rio Grande 
do Norte 

26 
(0,1) 

99 
(0,3) 

226 
(0,7) 

376 
(1,1) 

527 
(1,6) 

455 
(1,4) 

1.709 
(5,2) 

Sergipe 
10 

(0,0) 
12 

(0,0) 
44 (0,1) 89 (0,3) 

151 
(0,5) 

126 
(0,4) 

432 
(1,3) 

Total 
2.166 
(6,6) 

3.289 
(10) 

4.647 
(14,1) 

7.098 
(21,5) 

8.391 
(25,4) 

7.396 
(22,4) 

32.987 
(100) 

Fonte: Observatório da Criança e do Adolescente/Ministério da Saúde/ SVS - 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.  

 

No contexto do Nordeste no intervalo de 2009 a 2014 o 

estado do Alagoas notificou 4.058 (12,3%) casos, o estado da 

Bahia notificou 9.200 (27,9%) casos, o estado do Ceará 

notificou 1.863 (5,6%) casos, o estado do Maranhão notificou 

1.671 (5,1%), o estado da Paraíba notificou 2.724 (8,3%), o 

estado do Pernambuco notificou 8.799 (26,7%) casos, o estado 

do Piauí notificou 2.531 (7,6%) casos, o estado do Rio Grande 

do Norte notificou 1.709 (5,2%) e o estado do Sergipe notificou 

432 (1,3%). 

Tangente à distribuição percentual por ano na Região 

Nordeste em 2009 foram notificados 2.166 (6,6%) casos, em 
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2010 foram notificados 3.289 (10%) casos, em 2001 foram 

notificados 4.647 (14,1%) casos, em 2012 foram notificados 

7.098 (21,5%) casos, em 2013 foram notificados 8.391 (25,4%) 

casos e em 2014 foram notificados 7.396 (22,4%). 

 
Tabela 03 - Casos notificados de violência física contra crianças e adolescentes entre 

0 a 19 anos segundo os Região Metropolitana de Natal. 

Nordeste 
2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

Total 
(%) 

Alagoas 
211 
(0,6) 

295 
(0,9) 

786 
(2,4) 

912 
(2,8) 

943 
(2,9) 

911 
(2,8) 

4.058 
(12,3) 

Bahia 
962 
(2,9) 

14.20 
(4,3) 

1.388 
(4,2) 

1.626 
(4,9) 

1.946 
(5,9) 

1.858 
(5,6) 

9.200 
(27,9) 

Ceará 
99 

(0,3) 
135 
(0,4) 

210 
(0,6) 

413 
(1,3) 

459 
(1,4) 

547 
(1,7) 

1.863 
(5,6) 

Maranhão 
57 

(0,2) 
131 
(0,4) 

219 
(0,7) 

460 
(1,4) 

445 
(1,3) 

359 
(1,1) 

1.671 
(5,1) 

Paraíba 
141 
(0,4) 

202 
(0,6) 

294 
(0,9) 

758 
(2,3) 

725 
(2,2) 

604 
(1,8) 

2.724 
(8,3) 

Pernambuco 
599 
(1,8) 

842 
(2,6) 

1242 
(3,8) 

1558 
(4,7) 

2316 
(7) 

2242 
(6,8) 

8.799 
(26,7) 

Piauí 
61 

(0,2) 
153 
(0,5) 

238 
(0,7) 

906 
(2,7) 

879 
(2,7) 

294 
(0,8) 

2.531 
(7,6) 

Rio Grande 
do Norte 

26 
(0,1) 

99 
(0,3) 

226 
(0,7) 

376 
(1,1) 

527 
(1,6) 

455 
(1,4) 

1.709 
(5,2) 

Sergipe 
10 

(0,0) 
12 

(0,0) 
44 (0,1) 89 (0,3) 

151 
(0,5) 

126 
(0,4) 

432 
(1,3) 

Total 
2.166 
(6,6) 

3.289 
(10) 

4.647 
(14,1) 

7.098 
(21,5) 

8.391 
(25,4) 

7.396 
(22,4) 

32.987 
(100) 

Fonte: Observatório da Criança e do Adolescente/Ministério da Saúde/ SVS - 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.  

 

Na conjuntura da região metropolitana de Natal ou da 

Grande Natal no intervalo de 2009 a 2014 foram notificados 

1.225 (100%) casos de violência contra crianças e 

adolescentes. O município de Arês, Estremoz, Ielmo Marinho, 

Maxaranguape, Nísia Floresta e Vera Cruz, não apresentaram 

casos notificados (0,0%) de violência crianças e adolescentes. 

Já o município de Ceará-Mirim notificou 5 (0,4%) casos, o 

município de Goianinha notificou 8 (0,7%) casos, o município 
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de Macaíba notificou 15 (1,2%) casos, o município de Monte 

Alegre notificou 6 (0,5%), a capital Natal notificou 1132 (92.4%) 

casos, o município de Parnamirim notificou 52 (4,3%) casos, o 

município de São Gonçalo do Amarante notificou 3 (0,2%) 

casos e o município de São Jose de Mipibu 4 (0,3%) casos. 

A distribuição de notificação de casos por ano na Grande 

Natal em 2009 foi de 18 (1,5%), em 2010 foi de 67 (5,5%), em 

2011 foi de 156 (12,7%), em 2012 foi de 279 (22,8%), em 2013 

foi de 379 (30,9%) e em 2014 foi de 326 (26,6%). 

Etimologicamente, a palavra criança possui dois radicais. 

Uma origem latina, Creare e outra grega, Krainen (MENDES, 

2016). O significado de ambas é “criação” e “formação”, isto é, 

o sujeito criança é o indivíduo que está sendo criada, que está 

em processo de formação (CORTELLA, 2015a; 2015b; 

MENDES, 2016). Nesse sentido, o ECA considera o sujeito 

criança até os doze anos incompletos (BRASIL, 2014). 

Já a palavra adolescência possui origem no Latim 

adolescere, no gerúndio, significando em sua origem 

“crescendo”, ou seja, o sujeito adolescente está em processo 

de crescimento (CORTELLA, 2015b; FARIA, 2014). Nessa 

perspectiva, o ECA, considera o sujeito adolescente até os 

dezoito anos incompletos (BRASIL, 2014). 

Cortella (2015b) faz uma reflexão na qual compara o 

adolescente com uma gestante, que, em outras palavras, esse 

significado de gestação quer dizer que assim como na gravidez, 

o sujeito está sobre a influência de hormônios, alterações no 

humor, além de questões sobre corpo e mente caracterizando 

a complexidade do indivíduo. O adolescente é o indivíduo que 

está grávido de si mesmo e por passar pelas transformações de 

sua faixa etária dará à luz a ele mesmo em outro momento 

(CORTELLA, 2015b).  
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Trazendo a discussão sobre o sujeito criança e o sujeito 

adolescente ao contexto da violência nesse estudo, é 

importante afunilar o conceito ampliado de violência pelo OMS 

dando ênfase a violência física. 

 Faleiros e Faleiros (2008) dizem que o ambiente 

intrafamiliar é um dos possíveis locais onde ocorre a violência 

física. Essas relações violentas são configuradas como 

relações de poder, de superioridade e de autoridade que 

deixam marcas no corpo como lesões, fraturas, queimaduras, 

mutilações e até morte. Assim como outros de tipos de 

violência, essa é encoberta pelo silêncio, negação e mentiras 

praticadas pelos familiares ou responsáveis deixando a vítima 

em estado de vulnerabilidade. 

Silva (2014) traz uma concepção da psicologia referente 

aos mecanismos de defesa da mente, a substituição ou 

descolamento, que pode ser pontuado, além de ser cabível de 

citação nessa discussão. Essa concepção pode ser 

exemplificada, de forma clássica, onde o pai, por sofrer 

repressão no trabalho somado a impossibilidade de 

“descarregar” a energia psíquica de forma adequada, acaba por 

fazê-la sobre a esposa e/ou os filhos ao chegar em casa 

(SILVA, 2014). 

Contudo, não é só no seio familiar que acontecem 

agressões físicas, mas também é executada por profissionais 

de instituições de educação, de saúde, de assistência, de 

segurança entre outros (FALEIROS; FALEIROS, 2008). 

Com base no que já foi discutido, é notório que a 

violência possui caráter multifatorial resultante de interações 

que, de forma complexa, envolve fatores individuais, sociais, 

ambientais, econômicos, políticos, e culturais de aspecto amplo 

(DAHLBERG; KUNG, 2007). E para tentar minimizar esse 

quadro é necessário realizar intervenções interdisciplinares 
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baseados em evidências científicas em diversas áreas 

relacionadas às ciências da saúde, epidemiologia, sociologia, 

psicologia, educação, criminologia e economia. Esse aporte 

permite que essas intervenções assumam natureza inovadora 

e sensível aos males que são causados as vítimas de violência 

(CEZAR; ARPINI; GOETZ, 2017; DAHLBERG; KUNG, 2007). 

Todas essas características de caráter resolutivo sobre 

a violência física, e não apenas a essa, é atribuída a Saúde 

Pública, uma vez que detém competência apropriada de 

prevenir problemas que perturbam a saúde e oferece 

segurança e cuidados a população. Portanto, sua ênfase está 

na possibilidade de que esses eventos violentos possam ser 

prevenidos e evitados. Nessa lógica, é possível deduzir que, por 

si tratar de situações delicadas que possam gerar más 

consequências, as violências, e dentre elas a física, 

independentemente se aplicada ou não de forma a perturbar a 

saúde de crianças e adolescentes, é considerada um problema 

de Saúde Pública. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que visa 

proteger e dar dignidade a brasileiros e brasileiras na fase da 

infância e adolescência, assim como as ações da Saúde 

Pública estão atreladas a outro tipo de violência não 

mencionado até o momento: a violência estrutural. Para 

Minayo, apud Almeida e Coelho (2007), o lócus da violência 

estrutural é a sociedade de democracia aparente. Nela, os 

interesses das classes exploradas são satisfeitos, em 

determinados momentos, com a intenção de fazê-las acreditar 

que estão atingindo seus direitos, “mantendo a alienação dos 

indivíduos frente às violências a que são diariamente e 

estruturalmente submetidos”(ALMEIDA e COELHO,2007) 

Com isso, se faz de fundamental importância da 

quantificação de casos de violência que alimentam os 
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indicadores e, a partir dessas, nortear o planejamento e a 

execução de medidas intervencionistas. Nesse seguimento, é 

interessante conhecer minimamente algumas conjunturas 

decorrentes no país. 

Na conjuntura brasileira, tomando por referência o ano 

de 2009 dentro do intervalo selecionado, é possível identificar 

na Tabela 01 que o ano com maior número de notificações de 

violência física contra crianças e adolescentes foi 2013 com 

39.375, um aumento de 488%. O ano de 2014 teve uma queda 

de 71% em relação a 2013. A região que mais notificou foi o 

Sudeste totalizando 68.185 casos no intervalo selecionado. 

No contexto do Nordeste, pode-se identificar na Tabela 

02 que em 2009 foram notificados 2.116 casos de violência 

física contra crianças e adolescentes. O ano com maior 

notificação foi 2013 com 8.391 casos, um aumento de pouco 

menos de 397%, em 2014 ocorreu uma leve queda do 

quantitativo com 7.396 casos, representando uma diminuição 

de 18% em relação a 2013. O estado nordestino que mais 

notificou foi a Bahia com 9.200 casos em todo o intervalo 

selecionado. 

Na Região Metropolitana de Natal, em 2009 foram 

notificados 18 casos de violência física contra crianças e 

adolescentes. O ano com maior notificação foi 2013 com 379 

representando um aumento de pouco menos de 2106%. Em 

2014 houve uma queda de 205% em relação ao ano anterior. O 

município que mais recebeu notificação foi Natal totalizando 

1.132 representando 92.4% de todas as notificações no 

intervalo selecionado. 

A notificação de casos de violência é um dos recursos e 

ferramentas que são utilizadas como indicadores de saúde e 

também na gestão, que a partir das informações que são 

produzidas pelas notificações é possível se ter um panorama 
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do problema em questão, e assim, realizar ações que visem o 

rompimento conjuntural de violência como também de 

minimizar os danos, assim como suas repercussões negativas 

(PEREIRA; TOMASI, 2016; ROLIM et al., 2014). 

No âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF), para 

os profissionais de nível superior, isto é, o enfermeiro, médico 

e odontólogo, o ato de notificar casos de violência ou maus-

tratos constitui-se como um dever que é previsto em seus 

respectivos códigos de ética e não se configura como quebra 

do sigilo profissional. Contudo, a omissão do profissional em 

não notificar acarreta penalidades éticas e legais (ROLIM et al., 

2014). 

Nessa perspectiva, com base no ECA e no Caderno de 

Atenção Básica – violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes: orientações para a prática em um serviço, dois 

documentos oficiais norteares de conduta profissional, é de 

responsabilidade dos profissionais a identificação de vítimas e 

realizar a notificação do casos suspeitos, além de fomentar 

ações intersetoriais visando a garantia da proteção e da 

assistência adequada às crianças e adolescentes (BRASIL, 

2002; 2014; SCHEK et al., 2017). 

Essa articulação intersetorial pode ser estabelecida com 

participação de instituição atuantes nas áreas de saúde, 

segurança justiça, defesa dos direitos humanos como também 

de movimento sociais (BRASIL, 2002; SCHEK et al., 2017). 

Dessa forma, a intersetorialidade constitui-se com uma das 

muitas estratégicas de combate a violência infanto-juvenil 

(MARQUES; RIBEIRO; SANTOS, 2012; ROLIM et al., 2014). 

Um dos muitos problemas que afligem acerca da 

temática abordada é a subnotificação pode ser entendida como 

a não notificação dos casos de violência seja qual for sua 

natureza. Essa subnotificação é considerada um grave 



CRAINÇAS E ADOLESCENTES NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA FÍSICA 

196 
 

problema de saúde, uma vez que torna o verdadeiro panorama 

de violências invisível o que implica e uma má coesão de 

estratégias apropriadas pela gestão pública (MOREIRA et al., 

2013; ROLIM et al., 2014). 

As causas que mais contribuem para as subnotificações 

dos casos de violência estão relacionadas a debilidades 

estruturais e dificuldade dos profissionais. As dificuldades ou 

facilidades de condução dos casos estão relacionadas à falta 

de credibilidade nos órgãos de proteção pela má infraestrutura, 

à descrença na efetividade desses tipos de serviços e 

intersetorialidade (MARQUES; RIBEIRO; SANTOS, 2012; 

ROLIM et al., 2014). 

Contudo, na ESF, seus profissionais podem contribuir de 

forma a potencializar debates, e a partir disso, apontar novas 

possibilidades de caminhos interdisciplinares e interserias, 

visando o cuidado com as famílias em dinâmicas violentas no 

contexto da prevenção primária e secundária (CARLOS et al., 

2016). 

Ao se tratar a violência no contexto dos níveis de 

prevenção, já cristalizado no Sistema de Saúde brasileira, 

Dahlberg e krug (2007)  fazem a seguinte divisão: a Prevenção 

Primária, caracterizada por prevenir a violência antes que ela 

aconteça; Prevenção Secundária, definida por ações 

imediatistas ao episódio violento, como assistência à saúde e 

serviços de Urgência e emergência e;  Prevenção Terciária, que 

se dá por cuidados prolongados após a dinâmica violenta, 

exemplificadas por reabilitação, reintegração para reduzir o 

trauma e/ou reduzir as sequelas deixadas . 

Dahlberg e Kung (2007), afirmam que nos países 

industrializados e, portanto, desenvolvidos, assim como os 

países em desenvolvimento, as ações de prevenção tem sido 

direcionadas nas Prevenções do tipo Secundárias e Terciárias 
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pelo caráter da intensidade da violência cometido. As autoras 

chamam a atenção de que essas ações de cunho preventivo 

deve ter maior investimento em prevenção primária 

(DAHLBERG; KRUG, 2007). 

Com base nos dados coletados e no que já foi discutido, 

é perceptível tanto no âmbito nacional, quando no Nordeste e 

na região metropolitana que no intervalo selecionado, o ano de 

2009 teve a menor quantidade casos de Violência infanto-

juvenil notificados e no ano de 2013 houve um aumento 

significativo, e até exponencial na região metropolitana de 

Natal. Os baixos números de notificação podem ser atribuídos 

a subnotificação, que está correlacionada ao reconhecimento 

deficiente ou a medos e receios dos profissionais de instituições 

de saúde e de educação. 

A alta quantidade de notificação observada em 2013 

pode ser atribuída a vários fatores, como melhor conhecimento 

dos profissionais de como notificar e conduzir os casos como 

também na intensificação dos mecanismos pelos quais 

fundamentam essas ações, como fatores psicológicos e das 

relações de poder sobre o outro. 

Há de se considerar que o estudo traz apenas um foco 

na percepção da complexidade ao abordar alguns pontos da 

multidimensionalidade que a temática da violência comporta, 

deixando de lado a ideia de simplificar o complexo que é visto 

na compartimentalização das ciências onde o conhecimento é 

fragmentado de tal ponto que não se consegue fazer 

correlações a respeito do sujeito em sua realidade. Todo esse 

aspecto vem a esclarecer e promover o pensamento crítico-

reflexivo que dá aporte a ideias e as possibilidades de novos 

estudos. 

 

4 CONCLUSÕES  
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Retomando o objetivo inicial, o estudo possibilitou um 

conhecimento de forma sucinta com um recorte da temática da 

violência física contra crianças e adolescentes no cenário 

brasileiro, do Nordeste e da região metropolitana de Natal. 

Predominou-se nesse estudo, dente as violências, o 

tópico da violência física contra crianças e adolescentes. 

Contudo, é importante considerar nessa conjuntura que as 

vítimas também vivenciam concomitantemente outros tipos de 

violência, como a psicológica, emocional e sexual. 

É possível concluir que a subnotificação ainda é um 

grave problema a Saúde Pública por atribuir a invisibilidade da 

situação real para a  gestão dos serviços. Assim, acaba por 

dificultar no planejamento de intervenções que interrompam o 

ciclo de violência. Para isso, é imprescindível buscar 

progressos tanto na utilização quanto na problematização dos 

dados na tentativa de proteger e melhorar a qualidade das 

práticas de cuidado direcionadas às crianças e adolescentes. 

Conclui-se também que a violência, apesar de ser 

complexa, é um dos muitos aspectos da realidade brasileira 

fazendo parte da condição humana, por isso essa temática 

deve ser valorizada em sua totalidade, pois gera a vida do 

indivíduo repercussões biopsicossociais. Por isso a 

necessidade de estudos mais aprofundados para compreensão 

da temática em sua totalidade e no contexto que estão 

inseridas, onde poder elaborar medidas intervencionistas que 

visem à proteção e a recuperação dos indivíduos vulneráveis a 

violência física.   
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RESUMO: A adolescência é uma fase configurada pela 
transição entre a infância e a vida adulta. Ao passo em que esse 
momento do desenvolvimento humano é composto de 
demasiadas transformações, a mesma também consiste em 
uma etapa de acentuada vulnerabilidade, em que alguns fatores 
externos, bem como internos, podem contribuir para o 
adoecimento físico, mental, social e para o aumento da 
mortalidade desta população. O presente estudo tem como 
objetivo revisar a literatura acerca dos principais fatores de risco 
que contribuem para o adoecimento mental dos adolescentes. 
Diante da análise obtida através dos resultados encontrados, foi 
possível verificar potenciais fatores de risco para o adoecimento 
psíquico de adolescentes, tais como: pertencer ao sexo 
feminino, déficits em Habilidades Sociais, orientação do desejo 
sexual, conflitos familiares, práticas e escolaridade parental, o 
modelo familiar em que o adolescente está inserido, abuso de 
álcool, dentre outros. Desta forma, a medida que os 
adolescentes estão inseridos em um grupo de maior 
vulnerabilidade, devido as características peculiares desse 
período, a própria fase de desenvolvimento pode ser 
considerada como preditora de risco ao adoecimento mental. 
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Por fim, faz-se necessário aferir sobre a necessidade de 
estudos que enfoquem sobre as políticas públicas destinadas a 
este determinado grupo, para que assim, possa preveni-los 
contra o adoecimento psíquico e proporcionar maior qualidade 
de vida e saúde mental.  
Palavras-chave: Adolescente. Fatores de risco. Adoecimento 
Mental. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

a adolescência é caracterizada pelo período entre dez e 

dezenove anos de idade (SILVA, 2012). No Brasil, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), através da Lei 8.069, de 

1990, estabelece em seu artigo 2º, que são considerados 

adolescentes sujeitos entre doze e dezoito anos de idade 

(BRASIL,1990).   

A adolescência é uma fase configurada pela transição 

entre a infância e a vida adulta. São características desse 

períodoas transformações físicas, bioquímicas, emocionais, 

cognitivas, comportamentais, sociais e morais (LIMA et al. 

2014). Essa etapa da vida também é demarcada pela busca de 

si mesmo e da construção da identidade social (ALVES, 2016).   

As peculiaridades advindas por essa fase de 

desenvolvimento também estão relacionadas ao ambiente 

social e cultural no qual o adolescente está inserido, pois para 

a total compreensão da adolescência, torna-se necessário 

avaliar o sujeito de forma holística, em toda sua totalidade. Não 

é possível compreender as transformações ocorridas, sejam 

biológicas, cognitivas, psicológicas, comportamentais, sociais 

ou culturais, estudando-as isoladamente, pois são 

indissociáveis (MINZON, 2010). 
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Ao passo em que a adolescência é considerada uma 

fase de demasiadas transformações, a mesma também 

consiste em uma etapa de acentuada vulnerabilidade. O termo 

vulnerabilidade, refere-se aos fatores externos que, de alguma 

forma,contribuem para o adoecimento físico, psíquico e para a  

mortalidade, neste caso, dos adolescentes (LISBOA; LERNER, 

2013).  

Souza e Teixeira (2016) abordam que durante o 

processo de mudanças ocorridas na adolescência, o 

aparecimento de eventos estressores pode influenciar o 

surgimento ou agravar patologias, tais como: angústia, 

ansiedade, estresse, depressão e alcoolismo. Assim como o 

consumo de drogas alucinógenas, alimentação incorreta, 

sedentarismo e sexo sem proteção (MALTA et al., 2010).Em 

relação a essas ocorrências, que são consequências dos 

fatores estressores, os autores ainda destacam que doenças 

cardiovasculares, crônicas, diabetes e câncer podem se 

desenvolver.  

 Sobre a ocorrência de doenças, estudos comprovam 

que entre as principais enfermidades acometidas mundialmente 

na população em questão, estão os transtornos 

neuropsiquiátricos, ficando em segundo lugar as lesões não 

intencionais, e em terceiro, doenças infecciosas e parasitárias 

(LOPES et al. 2016).  

Órgãos internacionais, como a OMS e a Organização 

Panamericana de Saúde, indicam que 20% da população de 

crianças e adolescentes no mundo, apresentam algum 

sofrimento psíquico (SILVA, 2012). Ainda de acordo com a 

autora, esse resultado sugere que a saúde mental do 

adolescente, como também da criança, tem se tornado um 

problema de saúde universal. Dessa forma, devido aos 
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comportamentos e transformações ocorridas na adolescência 

que favorecem para a suceptibilidade de doenças, o público em 

questão dever ser um dos alvos prioritários para promoção da 

saúde (MALTA et al., 2010). 

Levando em consideração os inúmeros fatores que, de 

algum modo, exercem certo grau de influência sobre o curso do 

desenvolvimento da pessoa humana, podemos salientar alguns 

que acabam por atuarem como auxiliares no desenvolvimento 

sadio das pessoas e outros como potenciais prejudicadores 

desse curso, afetando negativamente o bem estar dos 

indivíduos. Os fatores positivos podem ser identificados como 

fatores de proteção e os negativos como fatores de risco.  

Podemos classificar os fatores considerados como de 

risco, toda gama de condições, externas e internas ao sujeito, 

e todas as variáveis que de alguma forma se relaciona a 

episódios que exercem influência negativa no desenvolvimento 

de um determinado indivíduo.  

Os fatores de risco podem estar relacionados a 

comprometimentos nos diversos contextos que compõem a 

vida humana, pois podem atuar prejudicando a saúde, física e 

mental, e o desempenho social do sujeito. Mais prejudicial que 

a ocorrência de um aspecto considerado de risco para os 

componentes psicológicos, comportamentais e sociais de um 

adolescente, é a interação e combinação de fatores adversos 

em seu curso de desenvolvimento (SILVA et al., 2015; 

MONTEIRO; ABELHA, 2015).  

No país existem muitos estudos que avaliam os fatores 

de risco que contribuem para o adoecimento psíquico na 

população adulta, no entanto esses estudos são escassos na 

população de adolescente (LOPES et al., 2016). Assim, com 

base na compreensão de que o público adolescente é alvo de 
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vulnerabilidades que contribuem para o adoecimento físico e 

principalmente psíquico e diante da necessidade de estudos 

que abarquem a temática, a presente pesquisa objetiva revisar 

a literatura produzida nos últimos cinco anos, sobre os 

principais fatores de risco que contribuem para o adoecimento 

mental do adolescente. Pois, tal entendimento pode influenciar 

futuros estudos que auxiliem a construção de políticas públicas 

que favoreçam o público adolescente para um melhor bem-

estar e qualidade de vida.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia empregada para a construção do 

presente estudo, refere-se a revisão de literatura, utilizando-se 

de estudos publicados nos últimos cinco anos. Foram utilizadas 

as seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library On-

line (Scielo), Literatura Latino Americana do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca e Análise de 

Literatura Médica (Medline). 

Os descritores empregados à busca foram: adolescente, 

saúde mental, fatores de risco. Assim como,seus respectivos 

termos em inglês: adolescent, mental health, riskfactors. 

A princípio, foi realizado um levantamento dentro da 

literatura cientifica, posteriormente foram analisados e 

selecionados materiais bibliográficos que apresentaram 

características que se relacionam com o objetivo proposto do 

presente estudo.  

Diante disso, foram analisados artigos científicos 

nacionais e internacionais publicados entre os anos de 2013 a 

2017, assim como anais de eventos disponíveis online, que se 

referiam ao adoecimento mental do adolescente e que 
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abordassem informações quanto aos fatores de risco para tal 

adoecimento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A revisão bibliográfica aqui presente tem como objetivo 

investigar os principais fatores encontrados na literatura que 

contribuem para o desencadeamento do adoecimento 

psíquico,como também principais desencadeantes do 

sofrimento subjetivo dos adolescentes. 

Assim, conforme ilustra a Fig. (1), observa-se os 

principais fatores de riscos encontrados mediante a análise 

realizada para compor a presente revisão de literatura.  

 
Figura 1.Principais fatores de risco que contribuem para o 
adoecimento mental do adolescente. 
 

Principais indicadores de 
risco 

Conclusões 

 
Habilidades Sociais 

 

Déficits em Habilidades Sociais são prejudiciais 
a saúde mental. 

 
Estilos e práticas parentais 

Filhos, cujo os pais apresentam dificuldades na 
prática parental, manifestam problemas de 
conduta e hiperatividade.  

 
 
 

Relação familiar 

 
Núcleo familiar desestruturado, em que estão 
presentes relações conflituosas, podem 
acarretar sintomas depressivos e ansiosos nos 
adolescentes. Tais relações também foram 
observadas em adolescentes em conflito com a 
lei. 
 

 
 

Núcleo familiar 
 

 
Adolescentes que não convivem com a família 
tradicional nuclear apresentam elevado 
comportamento suicida. 
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Nível de escolaridade 

paternal 
 

Quanto maior a escolarização do pai, maior a 
chance para manifestação do sofrimento 
psíquico nos filhos. 

 
 

Privação de liberdade 

Adolescentes do sexo masculino que foram ou 
são privados de liberdade apresentam uma 
maior prevalência de transtornos mentais.  
 

 
Sexo 

Adolescentes do sexo feminino apresentaram 
maiores índices de tentativas suicidas. 
 

 
Orientação sexual 

Jovens com orientação homossexual e 
bissexual apresentam maiores índices de 
ideação suicida. 
 

 
 

Violência sexual  

Acarreta na perda da espontaneidade e da 
naturalidade da sexualidade e a perda do 
sentido da vida. A principal consequência é o 
transtorno de estresse pós-traumático e a 
gravidez.  
 

 
Solidão, impulsividade e 

consumo de álcool 
 

 
Tais fatores foram consideradoscomo fatores 
de risco de suicídio entre adolescentes. 

 
Escolaridade 

Níveis baixos de escolaridade e ingresso para 
a vida universitária apresentam como 
preditores de adoecimento mental. 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dessa forma, diante dos resultados ilustrados na Fig. (1), 

torna-se de imprescindível importância analisá-los mais 

detalhadamente. 

Podemos entender por Habilidades Sociais, os tipos de 

comportamentos exercidos na sociedade que se encontram 

presentes dentro do repertório comportamental de uma pessoa 

e que têm grandes chances de produzirem consequências 

reforçadoras para as outras pessoas e para o próprio sujeito 

que o exerce. Afetividade, empatia, assertividade e autocontrole 

são alguns exemplos dessas habilidades, que, quando se 
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encontram presentes nos adolescentes, auxiliam estes a 

obterem uma maior quantidade de satisfação nas relações 

interpessoais, desempenhando um papel social de 

competência (CAMPOS et al., 2014).  

Em contrapartida, a literatura apresenta, que déficits em 

Habilidades Sociais estão entre os fatores que podem 

influenciar o adoecimento psíquico de adolescentes. Há 

evidências que apontam que essas habilidades, na grande 

parte das situações, podem ser consideradas como fatores de 

risco prejudiciais a saúde mental. Os déficits nessas habilidades 

foram associados, principalmente, com os indicadores de 

depressão na adolescência (NILSEN et al., 2013; CAMPOS et 

al., 2014; FEITOSA, 2014; SANTANA; FUKUDA; CARVALHO, 

2017). 

Outro ponto abordado na literatura refere-se às práticas 

parentais. Estas foram associadas a saúde mental dos filhos, 

uma vez que práticas parentais positivas se relacionam a 

satisfação e a quantidade de apoio recebido na sociedade, 

enquanto práticas negativas mostraram-se correlacionadas 

com um maior número de problemas que se referem a conduta 

e a hiperatividade desses adolescentes (SAKURAMOTO et al., 

2014). Déficits e dificuldades presentes nas práticas educativas 

e escolares também foram fortemente relacionadas com um 

transtorno de humor depressivo e com elevados níveis de 

estresse presente nos adolescentes (GOMIDE et al., 2008 apud 

SAKURAMOTO et al., 2014). 

Ainfluência parental na adolescência ocorre de forma 

distinta em função da idade, sendo direta na fase inicial, e 

esvanecendo gradualmente com o aumento da idade. Porém, 

ainda mostrando-se significativa, em especial no que concerne 

às práticas parentais negativas (SALVO, 2013). 
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O desenvolvimento e o desencadear de problemas 

psicológicos pode decorrer de diversos tipos de fatores, sejam 

eles biológicos, psíquicos ou sociais, desta forma, 

particularidades individuais, bem como suas interações 

disfuncionais com os membros de sua família são potenciais 

fatores para o adoecimento da vida mental do adolescente. 

Considerando que o jovem é influenciado de forma direta pelo 

convívio familiar, quando se verifica nestes ambientes sociais 

que incluem pessoas que fazem uso abusivo de bebidas 

alcoólicas, a consequência é de um cotidiano marcado por 

relações afetivas fragilizadas e conflituosas (PEREIRA et al., 

2015a, 2015b). De acordo com Teodoro et al. (2010 apud 

Pereira et al., 2015b) as relações familiares de baixa qualidade, 

que por vezes são permeadas por conflitos, são tidas, 

frequentemente, como um fator de risco para aparecimento de 

sintomas depressivos. 

A instituição familiar mostrou-se como uma 

influenciadora em potencial para o desenvolvimento de 

aspectos positivos ou negativos nos adolescentes. Levando em 

consideração estes últimos aspectos, o modelo familiar 

apresentou-se como um forte preditor de risco ao adoecimento 

dos componentes psicológicos e comportamentais dessa 

população (TEODORO et al., 2014). Os adolescentes que 

possuem um núcleo familiar de modelos não convencionais, ou 

seja, que não se inserem em uma família tradicional nuclear, 

obtiveram maiores chances de apresentarem adoecimento 

psíquico (PEREIRA et al., 2015a).  

Em conformidade com os resultados acima 

apresentados, Nock et al (2013) ressaltam que adolescentes 

que vivem com os pais biológicos e com mais irmãos 

apresentam menores probabilidades de comportamentos 
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suicidas. Assim, adolescentes que vivem em núcleo familiar de 

modelo não convencional apresentam maiores chances de 

envolvimento com tentativas suicidas.  

Também foi constatado que o nível de escolaridade do 

pai é um fator de risco ao adoecimento psíquico, visto que, 

quanto maior a escolarização do pai, maior a chance para 

manifestação do sofrimento psíquico nos filhos (PEREIRA et al., 

2015a). Dentre os motivos, destaca-se uma jornada de trabalho 

maior e exaustiva, reduzindo, consequentemente, a presença 

da figura paterna no lar e sua participação na família (PEREIRA 

et al., 2015a). Corroborando com o exposto, Nock et al (2013) 

constataram que adolescentes cujos os pais dispoem de níveis 

intermediários de educação possuem maiores probabilidades 

de comportamentos suicidas.  

 No estudo realizado por Silva et al. (2015), que buscou 

identificar os níveis de saúde mental de adolescentes que 

cumpriam medidas socioeducativas em regime semiaberto, 

assim como os estilos parentais e autoestima destes, foi 

possível constatar que maior parte dos adolescentes que 

participaram do estudo, apresentaram problemas de saúde 

mental. Além disso, ainda que não tenha sido feita relação 

direta com a saúde mental, verificou-se relações entre os estilos 

parentais e a autoestima dos filhos adolescentes, em que esta 

se relacionou com a prática parental de negligência, na medida 

em que quanto mais os responsáveis são negligentes, mais 

baixa é a autoestima deste determinado grupo. Silva et 

al.(2015), abordam que adolescentes em conflito com a lei 

estão mais suscetíveis ao adoecimento psíquico. Corroborando 

com o exposto, Monteiro e Abelha (2015) ao estudar 

prevalência de transtornos mentais e fatores de risco em 

adolescentes do sexo masculino privados de liberdade, 
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constataram que a prevalência de transtornos mentais foi de 

70,11% entre os entrevistados. 

Estudos mostram que adolescentes do sexo feminino 

são mais suscetíveis ao adoecimento psíquico (SILVEIRA et al, 

2013; PEREIRA et al, 2015a; LOPES et al., 2016). Em 

conformidade com o exposto, Salvo e Castro (2013) 

constataram que adolescentes do sexo feminino apresentaram 

maiores índices de tentativas suicidas. Segundo Albuquerque 

et al. (2013), afirma que essa predisposição possui relação com 

pressões impostas, devido a expansão de seus papéis, com 

excesso de trabalho, com a discriminação de gênero e com a 

violência doméstica e sexual. 

 A orientação do desejo sexual dos adolescentes aparece 

na literatura com significativa associação ao adoecimento 

psíquico. Jovens pertencentes a minorias sexuais – 

homossexuais ou bissexuais – vivenciam mais fatores de risco 

ao adoecimento psíquico, do que os jovens que não pertencem 

a essas minorias (ASSIS et al., 2014; ORTIZ-

HERNANDEZ;VALENCIA-VALERO, 2015). Evidencia-se que 

adolescentes pertencentes às minorias supracitadas, 

apresentam maiores índices de ideação suicida, em 

comparação aos de orientação heterossexual. Torna-se 

relevante salientar que tais adolescentes parecem se expor 

com maior frequência a risco de adoecimento psíquico.Não 

devido a sua própria aceitação de sua orientação sexual, e sim, 

pela dificuldade de aceitação do comportamento sexual por 

parte de seus familiares e colegas (PERUCCHI et al., 2014; 

ASSIS et al., 2014).  

 A violência sexual é comum entre adolescentes, 

podendo ser cometida por conhecidos e, de forma frequente, 

por parceiros amorosos (CARVALHO; ASSIS; PIRES, 2017). 
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Com a vivência do abuso, o indivíduo perde a espontaneidade 

e naturalidade de sua sexualidade e em muitos casos até o 

sentido da vida. As principais consequências encontradas por 

Justino et al (2015) foram transtorno de estresse pós-traumático 

e gravidez.  

Verificou-se que o consumo de substâncias psicoativas 

mostrou-se relacionado com índices de ansiedade (LOPES; 

REZENDE, 2013). Em conformidade com o exposto, o estudo 

realizado por Salvo e Castro (2013) demonstrou que a solidão, 

impulsividade e consumo de álcool foram tidos como fatores de 

risco de suicídio entre adolescentes. Corroborando com os 

achados, o estudo de Kokkevi et al. (2010 apud BRAGA; 

DELL’AGLIO, 2013) analisou os fatores psicossociais 

relacionados às tentativas de suicídio em adolescentes de 14 a 

18 anos na Grécia, mostrando que o gênero feminino, hábito de 

fumar diariamente, uso ilegal de drogas e consumo frequente 

de álcool são indicadores significativos no tocante a tentativa de 

suicídio em adolescentes. 
Como se sabe, a adolescência é uma fase de transição 

para a fase adulta, e nesse período ocorre também a transição 

da vida escolar para a vida universitária. O vestibular é um fator 

fundamental para essa transição que, por outro lado, é 

revestido de muita expectativa. Para os adolescentes, a 

aprovação caracteriza o ingresso para a vida universitária, no 

entanto, o fracasso nessa tarefa pode ocasionar alguns 

problemas de ordem psíquica, sendo possível considerar a fase 

em que o adolescente presta o vestibular, como de maior risco 

ao adoecimento psíquico do mesmo (SOUZA; TEIXEIRA, 

2016). 
Assim, por se tratar de uma etapa evolutiva peculiar do 

desenvolvimento, sendo caracterizada por diversas mudanças, 
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a fase da adolescência apresenta múltiplos fatores que podem 

facilitar o adoecimento psíquico desse grupo. Desta forma, a 

adolescência propriamente dita pode ser considerada como 

uma fase preditora de risco ao adoecimento psíquico. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Dentre as etapas da vida humana, a adolescência é a 

fase em que existe maior vulnerabilidade, sendo considerada a 

etapa mais susceptível para má qualidade de vida, em que as 

doenças físicas e mentais são mais desenvolvidas e 

manifestadas. Diante disto, verifica-se a importância de 

observar os possíveis fatores que podem influenciar o 

adoecimento psíquico do adolescente.  

Os resultados obtidos, por meio da análise dos estudos, 

sugere que tanto fatores externos quanto internos são 

contribuintes para o adoecimento mental da população 

adolescente.  

Além das inúmeras transformações bioquímicas e 

fisiológicas que a fase do desenvolvimento em questão abarca, 

há também uma busca do seu lugar no mundo e da construção 

da identidade. Nessa fase, o adolescente deixa de ter um papel 

social de criança, mas ainda não é adulto. Então, iniciam-se 

múltiplas cobranças vindas da sociedade sobre questões 

referentes a estudo, trabalho, responsabilidade de forma geral, 

dentre outras. É dentro desse contexto, de mudanças e de 

cobranças, que a população estudada pode desenvolver 

sentimentos de estar sob pressão, iniciando conflitos 

psicológicos entre o que se espera dela e as potencialidades 

percebidas, pois ainda estão em busca de descobrirem quem 
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realmente são e quais são os seus objetivos, desejos, valores 

e sua identidade de forma geral.  

Pôde-se analisar, da mesma forma, que fatores internos 

também influenciam para um contexto mental não saudável. Foi 

observado que déficits em Habilidades Sociais e a orientação 

do desejo sexual do adolescente cooperam para um 

desajustamento psíquico. Considera-se que déficits em 

Habilidades Sociais podem ocasionar no indivíduo isolamento 

social, conflitos interpessoais e intrapessoais, como também 

favorecer no desenvolvimento do transtorno depressivo e 

ansiedade.  

Em relação à orientação sexual, foi observado que a 

homossexualidade e a bissexualidade influenciam no 

ajustamento psíquico por duas razões, são elas: a primeira 

consiste na aceitação do próprio indivíduo de sua orientação 

sexual, a segunda refere-se a aceitação da sociedade em 

relação aos diferentes tipos de orientação sexual, pois por muito 

tempo, o meio social considerava apenas a heterossexualidade 

como uma forma de orientação sexual.  

Porém, além dos fatores de risco da própria fase, e dos 

fatores internos ao sujeito, existem também os fatores externos 

que contribuem para o adoecimento mental dos jovens. Tais 

elementos dos quais pôde-se observar na presente pesquisa, 

referem-se aos relacionamentos familiares, nível de 

escolaridade paternal, práticas parentais, como também o nível 

de escolaridade do adolescente. 

Isto posto, faz-se relevante compreender a importância 

do contexto familiar em que o adolescente está inserido, pois 

ele pode favorecer ou dificultar a saúde mental do adolescente. 

A maneira como os membros familiares relacionam-se entre si 

e com o próprio adolescente, é de grande importância, visto 
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que, um ambiente facilitador, fornece ao jovem, instrumentos 

para que este possa desenvolver suas competências e 

Habilidades Sociais, bem como uma melhor organização de sua 

estrutura psíquica.   

Diante do que fora analisado, conclui-se sobre a 

necessidade de ações que auxiliem os adolescentes a 

atravessarem essa fase de suas vidas. Faz-se necessário o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a 

prestação de cuidados, de proteção e promoção da saúde 

voltada para os adolescentes e para suas famílias. Para tanto, 

estudos como este podem contribuir fornecendo informações 

úteis para o planejamento, execução ou reorganização de 

políticas públicas que se destinem ao grupo em questão, 

prevenindo o adoencimento mental e promovendo a saúde.  
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RESUMO: As ideações e tentativas de suicídio são 

consideradas atualmente grave problema de saúde pública, 

especialmente na população adolescente, nos quais, desponta 

com um número expressivo de registros. Nessa perspectiva 

objetivou-se identificar ideações e tentativas de suicidio em 

adolescentes escolares da rede estadual de ensino do 

município de Barbalha-CE. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, descritiva, transversal de abordagem quantitativa. 

O cenário da pesquisa foi três escolas estaduais do município 

Barbalha-Ceará. Participaram do estudo 69 adolescentes de 14 

a 25 anos, regularmente matriculados nas escolas 

supracitadas. Foram utilizados dois instrumentos para a coleta 

de dados: Questionário sociodemográfico e Escala de Ideação 

Suicida. Os dados gerados foram analisados por meio da 

estatística descritiva. O estudo apresenta aprovação em Comitê 

de Ética, sob parecer: 2.005.438/2017. O estudo revelou que 20 
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participantes apresentaram ideação suicida, dos quais 16 foram 

considerados clinicamente significantes e seis já cometeram 

tentativas de suicídio. Logo considera-se a necessidade de 

serem desenvolvidas medidas intervetivas direcionadas a 

prevenir estes comportamentos e promover a saúde mental dos 

adolescentes.  

Palavras-chave: Adolescentes. Comportamento suicida. 

Suicídio. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é um período situado entre a infância e a 

vida adulta, e se caracteriza pelo acentuado crescimento e 

desenvolvimento anatômico, fisiológico, psicológico e social 

(ALTMANN, 2013; MELO; BARROS; ALMEIDA, 2011). 

Este processo de desenvolvimento vivenciado pelos 

adolescentes acentua a condição de vulnerabilidade e 

exposição a riscos (SILVA et al., 2014; ARAÚJO; SILVA; 

OLIVEIRA, 2013). Nesta fase, o comportamento suicida dispara 

como dimensão alarmante e preocupante, sendo considerado 

um problema de saúde pública (SILVA et al., 2015; 

SCHLOSSER; ROSA; MORE, 2014; RODRIGUES et al., 2012).  

Segundo Gomes (2015); Buriola et al. (2011) o suicídio é 

uma espécie de evasão de uma crise ou problema que acarreta 

incessante sofrimento, correlacionado a necessidades 

frustradas e sentimentos de descrença, compreendendo 

poucas opções percebidas e uma necessidade de fuga. 

Considerando ser um fenômeno complexo, que desafia 

várias áreas do conhecimento (SIMÕES; CANTÃO; BOTTI, 

2015; SCHLOSSER; ROSA; MORE, 2014), o sociólogo francês 

Émile Durkheim considera que o fenômeno não poderia ser 
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entendido no campo individual, comprovando que este tipo de 

morte é a consequência do meio social, definiu três tipos 

básicos de suicídio com base nas suas causas sociais: o 

suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anônimo 

(VENTURELLA, 2011). 

No suicídio egoísta, os indivíduos estariam propensos ao 

ato quando estivessem pensando neles e não estivessem 

integrados em grupos sociais. No suicídio altruísta, o indivíduo 

encontra-se solidamente integrado no grupo social e sendo 

assim já não possui mais vontades, não possui mais desejos, 

confunde-se com o grupo e com a sociedade a qual pertence. 

Sobrando como única forma de expressão genuína a morte. E 

o suicídio anônimo, tem características parecidas com o 

suicídio egoísta, ambos revelam a falta de sentido de 

pertencimento, porém no suicídio anônimo seu ato se justifica 

somente pelas questões externas (VENTURELLA, 2011). 

De acordo com Moreira; Bastos (2015), Alves; Cadete 

(2014) o comportamento suicida denomina-se em três 

categorias diferentes: ideação suicida, tentativa de suicídio e 

suicídio consumado. A ideação suicida encontra-se em um dos 

extremos, o suicídio consumado no outro e a tentativa entre 

eles. A tentativa de suicídio é a ação sem consequência letal no 

qual o indivíduo decide causar danos a si mesmo, sendo 

considerado o maior indício de futura morte por suicídio.  

A ideação suicida compreende ideias, desejos e 

manifestações da intenção de querer morrer (VASCONCELOS; 

LÔBO, 2015; AZEVEDO, 2012; STEFANELLO; FURLANETTO, 

2012). Programar como, quando e onde fazer isso, além do 

pensamento de como seu ato, o suicídio, irá impressionar os 

outros, diversas vezes tido como algo sem solução e 

insuportável. Esse comportamento se caracteriza, portanto, 
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como uma tendência autodestrutiva que se apresenta em um 

risco de gravidade alto que pode variar do desejo ao ato 

(ALVES et al., 2016; ALMEIDA; FLORES; SCHEFFER, 2013; 

ORES et al., 2012; ABREU el al., 2010).  

Nessa perspectiva o estudo apresenta como  objetivo 

identificar ideações e tentativas de suicídio em adolescentes 

escolares da rede estadual de ensino do município de Barbalha-

CE. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, 

transversal de abordagem quantitativa. Foi desenvolvida nas 

escolas estaduais localizadas da zona urbana do município de 

Barbalha, localizado na Região Metropolitana do Cariri, 

mesorregião do sul do Estado do Ceará. O município situa-se 

aos pés da chapada do Araripe. Segundo o censo de 2010, sua 

população é de 55.323 habitantes, e a área territorial é de 

569.508 (km²). Os dados demonstram que a população 

residente na zona urbana totaliza 63,24% e 36,76 para a zuna 

rural. 

Essa localidade foi escolhida por conveniência de 

localização, acesso e custo. Segundo o Instituto de Pesquisa e 

Estratégia do Ceará a população total de adolescentes deste 

município é 10.753 (IPCE, 2016). De acordo com dados 

coletados na Secretaria de Educação local o município possui 

quatro escolas estaduais da zona urbana e rural de alunos nas 

faixas etárias de 15 a 24 que totalizam 2.525 adolescentes, 

ativos e matriculados.  

A presente pesquisa trabalhou somente com as três 

escolas estaduais da zona urbana, universo de 2.236 
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adolescentes. O estudo considerou então como critérios de 

inclusão: ser adolescente, entre 14 a 25 anos e estar 

matriculado nas escolas públicas da rede urbana do município 

Barbalha-CE. Os critérios de exclusão foram: incapacidade 

cognitiva para responder o instrumento de coleta de dados, 

preenchimento incompleto do instrumento. 

Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de 

dados:  

 O questionário sociodemográfico, criado nessa 

pesquisa, que permitiu reunir informações sobre a idade, 

sexo, escolaridade, estado civil, renda, orientação 

sexual, presença de doença psíquica e consumo de 

droga. 

 O questionário de Escala de Ideação Suicida que dispõe 

de afirmativas que descrevem como os adolescentes 

estão se sentindo na última semana, incluindo no 

dia/momento da coleta, relacionadas ao desejo de viver, 

ou morrer. Subdividido em partes permite avaliar o risco 

para comportamento suicida e a presença de 

comportamento suicida. Esta pesquisa deteve-se a 

avaliar a presença de comportamento suicida. Este 

questionário é validado com adaptação e normatização 

brasileira por Cunha (2001).  

O desenvolvimento da pesquisa seguiu os passos: 1) 

Contactação da Secretaria de Educação da cidade de Barbalha 

para obter autorização para coleta de dados nas escolas; 2) 

Contactação da direção de cada escola escolhida para o estudo 

por meio de oficio e elucidação dos objetivos da pesquisa; 3) 

Contactação dos responsáveis legais dos adolescentes para 

explicitação da pesquisa e solicitação de autorização para 



IDEAÇÕES E TENTATIVAS DE SUICÍDIO  EM ADOLESCENTES ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE 

223 
 

participação dos adolescentes. Esse contato foi realizado 

através das reuniões desenvolvidas no âmbito escolar; 4) 

Contactação dos adolescentes e aplicação dos questionários, 

foram considerados conveniência de presença dos 

adolescentes do local da pesquisa. 

Para aplicação dos questionários os adolescentes foram 

direcionados a sala reservada, na qual se procedeu o 

detalhamento dos instrumentos e lhes foram entregues para 

que procedessem o preenchimento individual. Considerou-se 

um quantitativo máximo de 10 adolescentes no ambiente (esse 

processo foi repetido em todas as escolas participantes). 

A coleta foi realizada no prazo de dois meses e meio e o 

tempo médio para preenchimento do questionário era de 

aproximadamente 20 minutos.  

Os dados gerados foram analisados por meio da 

estatística descritiva (números absolutos e porcentagens) e da 

literatura pertinente à temática. A apresentação dos dados 

ocorreu por meio de tabelas e quadros. 

O presente estudo respeitou aos aspectos éticos 

presentes na Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) que regulamenta pesquisas envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012). Apresenta aprovação em Comitê de 

Ética da Universidade Regional do Cariri (URCA) sob parecer: 

2.005.438/2017. 

Os responsáveis legais dos adolescentes tiveram acesso 

ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que assinaram 

quando estavam de acordo com a participação dos seus 

dependentes na pesquisa; assim como, os adolescentes 

tiveram acesso ao Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, 

o qual assinaram quando estavam de acordo em cooperar com 
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o estudo. Os documentos supracitados foram assinados em 

duas vias de igual valor legal. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra deste estudo foi constituída por 69 

adolescentes, 26 da Escola 1, 26 da escola 2, e 17 da Escola 

3.  Os nomes das escolas foram omitidos na apresentação dos 

resultados para evitar exposição das mesmas.  

Foram avaliados adolescentes na faixa etária de 14 a 25 

anos considerando os estudos que apontam vulnerabilidade 

aumentada ao suicídio nesse conjunto etário (BARBOSA et al., 

2016; BURITI, 2015; BOTEGA, 2015; BOTEGA 2014).  

Teixeira-Filho; Rondini (2012) apontam o suicídio ocupando a 

6ª posição entre as principais causas de óbito entre os jovens 

de 15 a 25 anos. Rocha et al. (2010) consideram que apesar 

das taxas de suicídio aumentarem com a idade estudos 

apontaram que nos dias atuais mais jovens do que idosos 

cometem suicídio, levando a ser a principal causa de óbito entre 

a faixa etária de 14 a 24 anos. 

Acerca dos adolescentes que participaram do presente 

estudo, 36 eram do sexo masculino e 33 do sexo feminino, a 

maioria solteiros (60 adolescentes), 57 estudantes e 12 

atuavam também em outras profissões, a cor preta predominou 

(19 adolescentes).  

Ao analisar a orientação sexual, observou-se número 

maior de heterossexuais (53 adolescentes), com renda familiar 

de até um salário mínimo (27 adolescentes). Em relação a 

variável de problemas psicológicos e psiquiátricos, seis 

participantes afirmaram que possuíam diagnóstico confirmado. 
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Foram citados: depressão, transtorno de ansiedade e 

transtorno de personalidade. 

Os participantes da pesquisa foram, conforme 

orientações da Escala de Ideação Suicida, incialmente 

avaliados quanto ao risco para comportamento suicida, os 

resultados apontaram:  na escola 1, 20 (76,92%) adolescentes 

não apresentavam risco e, seis (23,07%) foram classificados 

conforme suas respostas com comportamentos de risco. Na 

escola 2, 15 alunos (57,69%) não apresentavam risco e 11 

(42,30%) revelaram-se em risco.  A escola 3, dos 17 alunos que 

participaram da pesquisa, 14 (82,35%) não apresentavam risco 

ao passo que três (17,64%) foram classificados em risco. 

Levando em consideração os dados apresentados, os 

pacientes que encontravaam-se expostos a risco para 

comportamento suicida foram, conforme orientações da Escala 

de Ideação Suicida, analisados quanto a apresentação dos 

comportamentos (ideação suicida e tentativas). Esses dados 

foram apresentados e analisados a seguir. Os escores maiores 

ou igual a seis representam comportamento expressivo e de 

grande relevância clínica.  

 

Tabela 1 – Comportamento suicida em adolescentes 

escolares do município de Barbalha-CE 

 

ESCOLA 1 

Escolar 1 2 3 4 5 6 

Escore 18 7 11 19 8 6 

 

ESCOLA 2 

Escolar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Escore 5 5 7 6 8 12 18 13 4 20 4 
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ESCOLA 3 

Escolar 1 2 3 

Escore 13 17 8 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na tabela 2 apresenta-se os questionamentos referentes 

a ideias, planos, duração, desejo e tentativa de suicídio, 

caracterizando o comportamento suicida na população 

estudada.  

Tabela 2 – Caracterização do comportamento suicida em 

adolescentes escolares do município de Barbalha-CE. 

 Alternativas 
Escola 

1 
% 

Escola 
2 

% 
Escola 

3 
 

% 

 
 
 

Questão 
06 

Tenho breves períodos com 
ideias de me matar que passam 
rapidamente (0) 

5 83,33 8 72,72 2 
 
66,66 

Tenho períodos com ideias de 
me matar que duram algum 
tempo (1) 

1 16,66 3 27,27 1 
 
33,33 

Tenho longos períodos com 
ideias de me matar (2) 

0  0 0 0 
 

0 

 
Questão 

07 

Raramente penso em me matar 
(0) 

5 83,33 7 63,63 2 
 
66,66 

Tenho ideias frequentes de me 
matar (1) 

0 0 3 27,27 0 
 

0 

Penso constantemente em me 
matar (2) 

1 16,66 1 9,09 1 
 
33,33 

 
Questão 

08 

Não aceito a ideia de me matar 
(0) 

4 66,66 8 72,72 1 
 
33,33 

Não aceito e nem rejeito a ideia 
de me matar (1) 

1 16,66 2 18,18 1 
 
33,33 

Aceito a ideia de me matar (2) 1 16,66 1 9,09 1  33,33 

 
 

Questão 
09 

Consigo me controlar quanto a 
cometer suicídio (0) 

4 66,66 10 90.90 2 
 
66,66 

Não estou certo se consigo me 
controlar quanto a cometer 
suicídio (1) 

2 33,33 1 9,09 1 
 
33,33 
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Não consigo me controlar 
quanto a cometer suicídio (2) 

0 0 0 0 0 
 

0 

 
 
 
 
 

Questão 
10 

Eu não me mataria por causa da 
minha família, amigos, religião, 
ou dano por uma tentativa mal 
sucedida (0) 

4 66,66 8 72,72 3 

 

100 

Eu estou um tanto preocupado a 
respeito de me matar por causa 
da minha família, amigos, 
religião, ou dano por uma 
tentativa mal sucedida (1) 

1 16,66 2 18,88 0 

 

0 

Eu estou só um pouco 
preocupado a respeito de me 
matar por causa da minha 
família, amigos,  religião ou 
dano por uma tentativa mal 
resolvida (2) 

1 16,66 1 9,09 0 

 

0 

 
 
 
 

Questão 
11 

Minhas razões para querer 
cometer suicídio tem em vista 
principalmente influenciar os 
outros, como conseguir me 
vingar das pessoas, torna-la 
mais felizes, faze-las prestar 
mais atenção em mim (0) 

2 33,33 5 45,45 2 

 

66,66 

Minhas razões para querer 
cometer suicídio não tem em 
vista apenas influenciar os 
outros, mas também representa 
uma maneira de solucionar 
meus problemas (1) 

1 16,66 3 27,27 0 

 

0 

Minhas razões para querer 
cometer suicídio se baseiam 
simplesmente numa fuga dos 
meus problemas (2) 

3 50,0 3 27,27 1 

 

33,33 

 
 
 

Questão 
12 

Não tenho plano especifico 
sobre como me matar (0) 

4 66,66 7 63,63 3 
 
100,0 

Tenho considerado maneiras de 
me matar, mas não elaborei 
detalhe (1) 
 

1 16,66 3 27,27 0 

 

0 

Tenho um plano especifico para 
me matar (2) 

1 16,66 1 9,09 0 
 

0 

 
 
 

Não tenho acesso a um método 
ou oportunidade de me matar 
(0) 

3 50,0 7 63,63 3 
 
100 

O método que usaria para 
cometer suicídio leva tempo e 

2 33,33 2 7,69 0 
 

0 
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Questão 
13 

não tenho ou teria oportunidade 
de usa-lo (1) 

Tenho ou espero ter acesso ao 
método que escolheria para me 
matar e, tenho ou teria 
oportunidade de usa-lo (2) 

1 16,66 2 7,69 0 

 

0 

 
Questão 

14 

Não tenho a coragem ou a 
capacidade de cometer suicídio 
(0) 

5 83,33 8 72,72 1 
 
33,33 

Não estou certo de que farei 
uma tentativa de suicídio (1) 

1 16,66 3 27,27 1 
 
33,33 

Estou certo de que farei uma 
tentativa de suicídio (2) 

0 0 0 0 1 
 
33,33 

 
 

Questão 
15 

Não espero fazer uma tentativa 
de suicídio (0) 

3 50,0 9 81,81 2 
 
66,66 

Não estou certo de que farei 
uma tentativa de suicídio (1) 

3 50 2 18,18 1 
 
33,33 

Estou certo de que farei uma 
tentativa de suicídio (2) 

0 0 0 0 0 
 

0 

 
 
 

Questão 
16 

Eu não fiz preparativos para 
cometer suicídio (0) 

5 83,33 10 90,90 3 
 
100,0 

Tenho feito alguns preparativos 
para cometer suicídio (1) 

1 16,66 1 9,09 0 
 

0 

Meus preparativos para cometer 
suicídio já estão quase prontos 
ou completos (2) 

0 0 0 0 0 
 

0 

 
 

Questão 
17 

Não escrevi um bilhete suicida 
(0) 

5 83,33 8 72,72 2 
 
66,66 

Tenho pensado em escrever um 
bilhete suicida, ou comecei a 
escrever mas não terminei (1) 

1 16,66 3 27,27 0 
 

0 

Tenho um bilhete suicida pronto 
(2) 

0 0 0 0 1 
 
33,33 

 
 
 
 

Questão 
18 

Não tomei providencias em 
relação ao que acontecera 
depois que eu estiver cometido 
suicídio (0) 

4 66,66 9 81,81 3 

 

100,0 

Tenho pensado em tomar 
algumas providencias em 
relação ao que acontecerá 
depois que eu tiver cometido 
suicídio (1) 

1 16,66 2 18,18 0 

 

0 

Tomei providencias definidas 
em relação ao que acontecera 
depois que eu tiver cometido 
suicídio. (2) 

1 16,66 0 0 0 

 

0 
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Questão 
19 

Não tenho escondido das 
pessoas o meu desejo de me 
mata (0) 

4 66,66 5 45,45 2 
 
66,66 

Tenho evitado contar as 
pessoas sobre a vontade de me 
matar (1) 

1 16,66 4 36,36 1 
 
33,33 

Tenho tentado não revelar, 
esconder ou mentir sobre a 
verdade de cometer suicídio (2) 

1 16,66 2 18,18 0 
 

0 

 
Questão 

20 

Nunca tentei suicídio (0) 
 

24 92,30 24 92,30 15 
 
88,23 

Tentei suicídio uma vez (1) 2 7,69 2 7,69 1 
 
5,88 

Tentei suicídio duas ou mais 
vezes (2) 

0 0 0 0 1 
 
5,88 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os 20 (28,88%) participantes analisados (somatório das 

três escolas) revelaram ideação suicida, sendo que na escola 1 

todos os adolescentes 06 (100%) apresentaram ideação suicida 

clinicamente significante, ou seja, escore maior ou igual a seis. 

A escola 2, dos 11 adolescentes que apresentaram ideação 

suicida, 07 ( 63,63%) são considerados clinicamente 

significante. Na escola 3, os 03 participantes (100%) possuem 

ideação suicida clinicamente significante. Cadete (2013) 

apresenta dados semelhantes ao verificar 136 casos de 

ideação suicida, dos quais 13 (9,6%) são considerados 

significantes. 

No estudo de Rosa, et al. (2015) realizado em fase pré-

hospitalar de atendimentos, foram encontrados 257 registros de 

tentativas de suicídio e suicídio.  Os dados relativos a presente 

pesquisa mostraram que 10,0% dos adolescentes tem um plano 

especifico para se matar, e 65% não tem acesso a um método 

ou oportunidade de cometer o suicídio.  

Segundo Portella et al. (2013) a análise das formas 

usadas para cometer suicídio mostrou que a suspensão, 
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estrangulamento e sufocação foram as mais regularmente 

utilizadas (72% dos casos). Em relação a homens e mulheres, 

quando foram analisados de forma independente, adolescentes 

do sexo feminino apesar de tentarem suicídio duas a três vezes 

mais o que o sexo masculino, utilizam métodos menos 

agressivos, como a ingestão de venenos e/ou medicamentos 

(SILVA et al., 2015; CANTÃO; BOTTI, 2015; VIEIRA; 

SANTANA; SUCHARA, 2015).  

No presente estudo quando os adolescentes foram 

avaliados sobre as afirmativas “O método que usaria para 

cometer suicídio leva tempo e não tenho ou teria oportunidade 

de usá-lo” e “Tenho ou espero ter acesso ao método que 

escolheria para me matar e, tenho ou teria oportunidade de usá-

lo” o quantitativo foi de 20% e 15,0% respectivamente  

Segundo Façanha (2013), em uma pesquisa realizada 

com 109 pessoas apresentando sintomatologia depressiva e 

fatores de risco para comportamento suicida constatou-se que 

na variável “tentativa anterior” 62,40% responderam não e 37, 

60% afirmaram já ter tentado anteriormente. Na presente 

pesquisa 8,69% dos adolescentes já tentaram uma ou mais de 

duas vezes suicídio anteriormente.  

 Ainda de acordo com Façanha (2013) o item analisado 

“evidência de um plano para se suicidar” apresentou os 

seguintes resultados: 88,10% negaram um plano para se 

suicidar e 11,90% responderam sim. Por sua vez, na presente 

pesquisa 70,0% responderam não ter plano especifico sobre 

como se matar, e 10,0% afirmaram ter um plano especifico de 

como se matar.  

De modo complementar, uma análise feita por 46 casos 

de óbitos por suicídio extraídos do Banco de Dados do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria de 
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Saúde de Palmas-TO, as tentativas de suicídios anteriores, 

tanto entre homens como entre mulheres totalizaram 8,4% dos 

participantes, sendo considerado um importante fator 

associado ao ato suicida (FERREIRA, et al., 2014). 

Corroborando, a presente pesquisa, constatou que as tentativas 

prévias representaram 30% dos adolescentes que participaram 

da pesquisa.  

Um estudo com 196 jovens de duas escolas públicas 

com idades compreendidas entre 13 e 17 anos, no qual 90,7% 

afirmaram nunca ter pensado e 9,3% afirmaram ter pensado em 

suicidar-se. Neste estudo 4 (20,0%) dos adolescentes 

responderam nunca ter pensado em suicidar-se e 3 (15,0%) 

afirmaram já ter pensado em suicidar-se, cinco deles (7,2%) 

tentaram uma vez, e um adolescente (1,44%) duas ou mais 

vezes (MATOS; MARTINS, 2013). 

A tabela 3 caracteriza o desejo de morrer dos seis 

participantes que referiram tentativas de suicídio.  

 

Tabela 3 – Caracterização do desejo de morrer do grupo 

dos participantes que tentaram suicídio.  

 Alternativas Escola 
1 

% Escola 
2 

% Escola 
3 

% 

 
 
 
 

Questão 
21 

Durante a ultima 
tentativa de suicídio, 

meu desejo de morrer 
era fraco (0) 

1 3,84 2 7,69 1 5,88 

Durante a ultima 
tentativa de suicídio, 

meu desejo de morrer 
era moderado (1) 

0 0 0 0 1 5,88 

Durante a ultima 
tentativa de suicídio, 

meu desejo de morrer 
era forte (2) 

1 3,84 0 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Portella et al. (2013) em um estudo descritivo e temporal 

da Universidade do Extremo Sul Catarinense constatou que a 

verdadeira incidência de tentativas e de suicídio pode ser 

subestimada em todo o mundo como consequência de um 

fenômeno imensamente estigmatizado rodeado de mitos e 

tabus e, além disso, devido a indisponibilidade de técnicas 

adequadas para determinar causas de morte, acarretando um 

grande número de registros não identificados.  

Esses dados revelam a pertinência de serem 

desenvolvidos estratégias de enfrentamento ao suicídio na 

população adolescente (SILVEIRA et al., 2013a; SILVEIRA et 

al., 2013b; MATOS; MARTINS, 2013; VENTURELA, 2011).  

Medidas interventivas direcionada a saúde do adolescente 

precisam avançar, sendo necessário uma maior interação entre 

os setores saúde, educação, família e sociedade, com foco no 

acolhimento e bem-estar do adolescente (PIRES et al., 2015; 

COSTA 2014; COSTA; MACHADO, 20114; PORTELLA et al., 

2013; VIEIRA; SILVEIRA; FRANCO, 2011). Estas ações podem 

ser capazes de favorecer o acesso dos adolescentes aos 

serviços e minimizar fatores de risco à saúde, fomentar, 

promover, disseminar e apoiar práticas de reconhecimento dos 

grupos de risco, detecção precoce dos agravos, tratamento 

adequado e a reabilitação dos adolescentes de modo integral, 

interdisciplinar e multisetorial (NAVARRO-CARMONA; 

MARTINEZ-PICHARDO, 2012; NUNES, 2012; NUNES; SILVA; 

PIRES, 2011).  

 

4 CONCLUSÕES  

 



IDEAÇÕES E TENTATIVAS DE SUICÍDIO  EM ADOLESCENTES ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE 

233 
 

É no período da adolescência que se desperta os 

pensamentos elaborados, questionamentos sobre si e sobre os 

outros. A intensidade de modificações, contextos socioculturais 

e determinantes de saúde apontam para maiores fatores de 

risco, dentre os quais o comportamento suicida. 

O estudo revelou que os 20 participantes analisados 

(somatório das três escolas) revelaram ideação suicida, dos 

quais 16 foram considerados clinicamente significantes e seis 

já apresentaram tentativas de suicídio. 

Faz-se necessário, diante destes resultados, a 

implementação de medidas para a prevenção ao suicídio. As 

quais podem tomar como ponto de partida os conhecidos 

fatores protetores, apresentados por Sousa (2015): apoio 

familiar, comunicação funcional, bom relacionamento social, 

auto regulação emocional, autoconceito positivo, confiança em 

si, envolvimento em atividades comunitárias, bom 

relacionamento com colegas de escola, professores e adultos 

que façam parte do seu convívio diário, como também os 

fatores culturais, sociais e demográficos.  
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RESUMO: Devido à baixa procura dos homens aos serviços de 

saúde, no ano de 2008 foi instituída a Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde do Homem, objetivando melhorar a 

promoção de saúde dos homens. Mesmo com a PNAISH 

implantada nos serviços de atenção primária, a demanda pelos 

serviços de saúde pelo gênero masculino ainda continua 

diminuta. Oobjetivo desta pesquisa foi analisar a importância da 

inserção masculina nos serviços de Atenção Primária em 

Saúde. Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

descritivo e exploratório com abordagem qualitativa. Foram 

utilizadasas bases de dados: Scielo, Lilacs e Medline, 

empregando osdescritores: Homens, saúde, atenção primária. 

Como critérios de inclusão: trabalhos escritos em português; 

publicados entre os anos de 2009 a 2017 e que apresentaram 
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no título pelo menos um dos descritores pesquisados. Como 

critérios de exclusão: trabalhos escritos em outras línguas, que 

não foram publicados entre 2009 e 2017 e que não 

apresentaram no título nenhum dos descritores apresentados. 

Este estudo teve o intuito de esclarecer os motivos pelos quais 

os homensnão buscam os serviços da unidade básica de 

saúde, e como o enfermeiro pode melhorar a assistência 

prestada, estimulando a fidelização da busca preventiva desses 

homens. Sendo de suma importância que métodos sejam 

criados na atenção primária, na perspectiva da promoção à 

saúde e prevenção de doenças. 

Palavras-chave: Saúde do Homem. Prevenção. Atenção 

Básica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As temáticas envolvendo "homem e saúde" vêm sendo 

discutidas, em proporções cada vez maiores, sobretudo, pelos 

profissionais da área da saúde, na tentativa de melhor intervir 

nas inúmeras demandas de saúde peculiares aos homens, bem 

como nos serviços de saúde da atenção básica e, assim 

contribuir para a redução dos indicadores de morbidade que 

traduzem o perfil da saúde dos homens brasileiros 

(MEDEIROS, 2013). 

Por isso, no ano de 2008, o Ministério da Saúde publicou 

a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem - 

PNAISH, tendo como base o fortalecimento da integralidade na 

assistência a esses indivíduos, a partir de ações preventivas, 

tendo em vista que os diversos estudos apontam que os 

homens não estão habituados a prevenir, mas sim a tratar, e 
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com isso, doenças que poderiam ser facilmente evitadas, 

acabam tomando um curso destrutivo.  

Desse modo, o desenvolvimento desta pesquisa 

justifica-se pela necessidade de compreender, após a 

implantação da PNAISH, como está ocorrendo a inserção 

masculina nos serviços de Atenção Primária em Saúde – APS, 

e de que forma o enfermeiro pode otimizar a procura desses 

homens aos serviços da atenção básica, na perspectiva de 

promover uma melhor qualidade de vida para essa população.   

Portanto, o objetivo geral desse estudo foi analisar a 

importância da inserção masculina nos serviços de Atenção 

Primária em Saúde. Já os objetivos específicos foram: 

identificar os motivos que levam o homem a não procurar os 

serviços da atenção básica; listar as ações desenvolvidas pelo 

enfermeiro que contribuem para a procura masculina pelos 

serviços da atenção básica e compreender como as questões 

de gênero influenciam a saúde do homem. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

descritivo e exploratório com abordagem qualitativa, a qual 

procurou analisar a inserção da saúde do homem na atenção 

básica da saúde. A revisão da literatura é um método que 

proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade dos resultados a uma determinada prática 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, 

abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, monografias, teses, material cartográfico e etc. Sua 
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finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com todo 

o assunto que foi abordado (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Segundo Gil (2002), a pesquisa descritiva tem como 

objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. 

As pesquisas explicativas têm como propósito identificar 

fatores que determinem ou contribuem para a ocorrência de 

fenômenos. Estas pesquisas são as que mais aprofundam o 

conhecimento da realidade, pois têm como finalidade explicar a 

razão, o porquê das coisas (GIL, 2010). 

As bases teóricas que regem e fundamentam a análise 

de dados desta pesquisa envolvem os aspectos que vinculam 

à atenção básica à saúde do homem, visando criar 

possibilidades para a inserção da saúde do homem na atenção 

primária. Cria-se assim,uma reflexão sobre a necessidade 

desta inclusão, e onde podem ser inseridas as contribuições 

advindas com esta pesquisa.  

O presente trabalho foi realizado utilizando-se as 

bases de dados: SCIELO,LILACS e MEDLINE, onde foram 

empregados os seguintes descritores: Homens, saúde, atenção 

primária.Foram utilizados como critérios de inclusão: trabalhos 

escritos em português; publicados entre os anos de 2009 a 

2017 e que apresentaram no título pelo menos um dos 

descritores pesquisados. Com critérios de exclusão tivemos: 

trabalhos escritos em outras línguas, que não foram publicados 

entre 2009 e 2017 e que não apresentaram no título nenhum 

dos descritores apresentados. 

Após esta pesquisa foram encontrados 45 trabalhos, 

sendo que para este estudo foram utilizados 15, os quais 

apresentaram relevância de acordo com os objetivos traçados 



IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO MASCULINA NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM SAÚDE 

243 
 

inicialmente. Os dados foram analisados criteriosamente e 

discutidos em tópicos de acordo com as temáticas mais 

presentes nos estudos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A definição de atenção primária em saúde é descrita 

como o nível de um sistema de serviços de saúde que 

possibilita a aquisição de respostas para as necessidades e 

problemas existentes. Este grau no sistema de saúde produz 

serviços e ações de atenção aos indivíduos a todo o momento 

e em todas as suas condições de vida.  

No ano de 2009 foi lançada a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) pelo Ministério 

da Saúde.  O objetivo principal dessa política é promover ações 

que possam desencadear uma melhor compreensão do 

processo saúde-doença no universo masculino, com intuito de 

aumentar a expectativa de vida e de reduzir os elevados 

indicadores da morbimortalidade nessa população (VIEIRA, 

2012). 

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do 

Homem – PNAISH - mostra um enorme anseio da sociedade 

em reconhecer que os agravos da saúde dos homens 

constituem diversos problemas para saúde pública. O seu 

principal objetivo é desenvolver ações de saúde que contribuam 

de maneira satisfatória para a melhoria da saúde do homem. 
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3.1 MASCULINIDADE E SAÚDE 

 

Vários estudos comparativos, entre homens e mulheres, 

têm comprovado o fato de que os homens são mais vulneráveis 

às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e 

que morrem mais precocemente que as mulheres (LIMA et al., 

2014). 

A difícil procura dos homens aos serviços de saúde se 

deve por vários motivos citados anteriormente.  Além desses 

entraves, devemos verificar se não há uma correlação entres as 

unidades, os profissionais e o próprio homem, onde o resultado 

é o déficit na atenção primária em saúde. 

Os homens são vistos com certa negatividade, pois eles 

são vistos culturalmente como pessoas impacientes, agressivas 

e irredutíveis, diferentemente das mulheres, que aceitam as 

dificuldades com mais facilidade.  Uma justificativa que 

geralmente é utilizada pelos homens, é a de que o homem não 

adoece. A partir desse pensamento, vemos o quanto a cultura 

de gênero influencia para que a demanda seja tão pequena nos 

serviços de saúde (KNAUTH; COUTO; FIGUEIREDO, 2012). 

Uma questão apontada pelos homens para a não 

procura pelos serviços de saúde está ligada a sua posição de 

provedor. Alegam que o horário do funcionamento dos serviços 

coincide com a carga horária do trabalho. Não se pode negar 

que na preocupação masculina a atividade laboral tem um lugar 

destacado, sobretudo em pessoas de baixa condição social o 

que reforça o papel historicamente atribuído ao homem de ser 

responsável pelo sustento da família (FERNANDES et al., 

2015). 

É de suma importância que o enfermeiro conheça sobre 

as relações de gênero, sobre os aspectos culturais da 
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sociedade a qual ele está prestando a assistência, 

compreender as necessidades de cada homem, promover uma 

educação em saúde que atinja também a ala 

masculina(OLIVEIRA, 2017). 

Na transversalidade, desde que se crie o gênero como 

constituinte e constituição do que é masculino e feminino, de 

acordo com o que é divulgado na sociedade, não se pode criar 

políticas públicas em saúde neutras em termos de gênero. Mas, 

sim deveria ser recomendado que toda definição de política 

pública considera-se todos os tipos de gênero. Nesse contexto, 

elas deveriam lidar sem fazer diferença entre seus usuários, 

pois todos são iguais para a sociedade no tocante da ética e os 

seus direitos (COUTO; GOMES, 2012). 

 

3.2 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOMEM NA ATENÇÃO 

BÁSICA 

 

Segundo Osório, Servo e Piola (2011), existem diversas 

necessidades de saúde, que não somente envolve a 

assistência à saúde, como também outras áreas. Os autores 

relatam que uma necessidade de saúde é insatisfeita quando a 

sociedade procura o serviço e não é atendido, ou quando o é, 

mas, não tem o problema solucionado. 

Através da premissa dos autores, podemos caracterizar 

que os homens nas diversas idades, ao procurar os serviços de 

saúde, não encontravam para eles uma abertura igual a das 

mulheres. E ao procurar a atenção primária, não tinham suas 

necessidades atendidas, daí a insatisfação surgia e arraigava 

os aspectos curativos.  

Knauth, Couto e Figueiredo (2012), afirmam que ao olhar 

para os serviços de saúde observamos o vínculo ou a ausência 
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dos homens na atenção primária. Ela pode ser por uma falha 

da estrutura do serviço, ou pela necessidade de saúde que o 

homem apresenta naquele momento, e que não se encaixa na 

atenção básica. A partir disso, não se pode criticar nem o 

serviço, o modelo assistencial ou homem. Porém, considerar a 

relação de todos os envolvidos, e suas singularidades. 

Então, ao considerarmos as particularidades de todos os 

envolvidos na assistência em saúde, estaremos a um passo de 

melhorar a procura dos homens aos serviços. Portanto, é 

necessário conhecer a estrutura do serviço, às demandas do 

território e as necessidades do usuário. 

Segundo Silva et.al. (2012), as Unidades Básicas de 

Saúde – UBS não tem estrutura suficiente tanto nos recursos 

humanos e materiais, para atender a clientela masculina, 

reforçando a falta de procura deles pelos serviços. Ainda diz 

que não existe profissionais capacitados o suficiente para 

assistir os homens, correlacionando o estilo de vida e de 

trabalho deles com os riscos e agravos à saúde. Profissionais 

relacionam apenas a próstata como agravo e risco de 

adoecimento, afirmando mais uma vez a falta de visão holística 

e tridimensional ao cliente do gênero masculino. 

Através da premissa dos autores, podemos caracterizar 

que os homens nas diversas idades, ao procurar os serviços de 

saúde, não encontravam para eles uma abertura igual a das 

mulheres. E ao procurar a atenção primária, não tinham suas 

necessidades atendidas, daí a insatisfação surgia e arraigava 

os aspectos curativos (DUARTE; OLIVEIRA; SOUZA, 2012). 

Um importante instigador para a mudança no trato da 

atenção ao homem foi o Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), que 

possui como objetivos induzir a ampliação do acesso e a 
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melhoria da qualidade da Atenção Básica, com garantia de um 

padrão de qualidade comparável nacional, regional e 

localmente de maneira a permitir maior transparência e 

efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção 

Básica em Saúde (JULIÃO; WEIGELT, 2011). 

Nesse sentido, é preciso que sejam feitos entre os 

profissionais que estão envolvidos na assistência aos homens, 

uma discussão, para que cada um contribua com uma ideia, 

com a finalidade de melhorar o serviço. Sendo assim, todos 

saem beneficiados. 

A promoção de saúde deve ser vista como medida que 

interfira no processo saúde e doença, e deverão ser eficazes 

também na vida social do homem, influenciando-o a manter o 

seu autocuidado e o de seus familiares (OLIVEIRA, 2017).  

Portanto, inserir a família na promoção de saúde, irá 

convocar o homem indiretamente. Pois, muitas vezes eles vão 

aos serviços de saúde, influenciados por sua parceira, ou filhos.   

Então, colocar o homem como produtor de sua saúde é de 

extrema eficácia. Ele sentirá que é o responsável pelo seu não 

adoecimento, e se sentirá a vontade para ir quando quiser a 

unidade de saúde, sem medos ou receios. 

A visibilidade dos homens parece estar em 

desenvolvimento. Porém, de modo ainda bastante pequeno. Os 

homens como cuidadores e usuários dos serviços de saúde, 

estimulam outros homens à praticar o cuidado.  Profissionais 

relatam que os homens que frequentam as unidades, tem um 

discurso para outros homens e que acabam procurando os 

serviços. Uma ação inovadora e estratégica que é utilizada 

indiretamente para incentivar os homens a procurarem a 

atenção básica (COUTO et.al., 2010). 
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3.3 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

O enfermeiro se destaca como educador entre os 

profissionais da área da saúde, pois possui vivência com o 

processo educativo desde o tempo acadêmico. A enfermagem 

em si apresenta como metas o cuidado e o ensino, atuando 

juntamente aos pacientes, buscando mudança de 

comportamento e com isso possibilitando a promoção da saúde 

(SANDRINI et al., 2016). 

A equipe multiprofissional de saúde nos põe a pensar e 

analisar diversas definições e conceitos sobre a equipe 

multiprofissional, e de cada profissional.  Estudos apontam que 

esse tipo trabalho é dinâmico e específico. Ele deve ser 

multidisciplinar, agregando conhecimento dos outros 

profissionais para a solução dos problemas encontrados, vendo 

o cliente integralmente. O serviço desenvolvido por equipes 

multiprofissionais exige não só uma cooperação, e sim uma 

negociação entre seus profissionais, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de responsabilidades e laços 

multidisciplinares na formulação e aplicação do cuidado, 

envolvendo todos (NEVES, 2012). 

A enfermagem é uma profissão de destaque e um dos 

principais componentes dos recursos humanos, sendo de suma 

importância para os serviços de saúde apesar de não ser 

valorizado consideravelmente conforme sua significância. O 

diferencial dos profissionais de enfermagem está no cuidado 

desenvolvido, pois estes prestam assistência de forma integral 

e conforme a demanda individual. Este é voltado não só para a 

doença, mas em assistir o paciente de forma holística 

atendendo suas expectativas e ansiedades e não apenas com 

foco direto na cura (OLIVEIRA; SILVESTRE; SILVA, 2016). 
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O enfermeiro deve conhecer a população à qual ele irá 

prestar a assistência e a promoção de saúde. No caso da 

população masculina, ele deve estar atento para os problemas 

mais frequentes enfrentados por esse gênero, e observar os 

sinais que cada indivíduo produz. Porque muitos chegam às 

unidades com receio em verbalizar algo sobre sua saúde, ou 

atémesmo com vergonha de pedir informações. É 

imprescindível que o profissional de enfermagem esteja à 

vontade e conheça estratégias para estimular esses homens a 

irem à unidade, tomando para si, não somente uma atitude 

curativa, mas preventiva. 

A visão ampla da enfermagem se dá em favor de sua 

formação, a qual oferece os subsídios teóricos e práticos 

permitindo que se destaque frente aos demais. O enfermeiro é 

capacitado para elaborar um plano de cuidado com o objetivo 

de promover orientação. Os homens aderem aos programas a 

fim de receber cuidados referentes à promoção da saúde de 

maneira integral e interdisciplinar em todos os níveis de atenção 

(TAVARES; NUNES, 2015). 

Então, através deste estudo é possível dimensionar o 

quão importante é o enfermeiro na unidade de saúde. Ele deve, 

portanto, estar apto na praticidade como também na teoria, 

alicerçado sempre na ciência, para prestar uma assistência de 

qualidade à sociedade, e principalmente aos homens que 

busquem os serviços, pois é papel do enfermeiro acompanhar 

a evolução dos programas assistenciais no que se diz a respeito 

da atenção integral, com o intuito de valorizar a promoção a 

saúde e a qualidade de vida da comunidade, promovendo 

assim uma assistência mais acessível para a saúde do homem. 

 

3.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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As ações educativas na área de saúde, não eram vistas 

como prioridade e, quando praticadas, a sua finalidade era o de 

adestrar as pessoas a obedecerem às normas e condutas 

impostas. Dessa forma os profissionais de saúde tinham pouca 

oportunidade de pensar sobre as práticas educativas que eles 

desenvolviam nos serviços básicos de saúde (ALVES, 2011). 

A educação em saúde não deve ser baseada em normas 

e nem centrada na culpabilização do educando e, sim, incitar 

corretamente a adoção espontânea de mudanças de 

comportamento, sem nenhuma forma de repressão ou 

manipulação. Induzindo que as informações relacionadas à 

saúde e doença devem ser debatidas com os interessados e 

grupos populacionais para, a partir desse pensamento, ser 

possível a opção por uma vida mais saudável (OLIVEIRA, 

2017). 

Fernandes e Bakes (2013) nos diz que uma das 

principais características da atenção primária do Sistema Único 

de Saúde (SUS) é a criação de equipes multiprofissionais que 

devem agir a fim de desenvolver práticas de saúde com 

integralidade para atender populações delimitadas por áreas 

geográficas.  

Utilizando um modelo de educação em saúde, à La Paulo 

Freire os profissionais devem utilizar o modelo de 

problematizações, sem resoluções fechadas, e sim 

promovendo o diálogo entre as equipes e população, população 

e população.  Com isso formando sujeitos interlocutores, que 

buscam os significados (FREIRE, 1992). 

Perante uma prática social, a educação em saúde traz 

implícita uma visão cultural, que consiste em valores, crenças e 
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visões de mundo, evidenciado em um tempo e espaço 

delimitado. Ela se reflete a partir da maneira como as pessoas 

vivem e interpretam a vida e com negociações cotidianas, nas 

quais cada um torna a vida social possível. Assim, tudo aquilo 

que é chamado de educação e de saúde acontece também no 

âmbito da cultura. As questões culturais refletem e reproduz, 

sob determinadas condições, a educação e a saúde também 

estão relacionadas a essas condições e são determinadas pelo 

modelo econômico, político, social e cultural de um país 

(ALVES; AERTS, 2012). 

De acordo com os autores supracitados, a educação em 

saúde deve ser realizada utilizando diversas metodologias, que 

serão implementadas de acordo com a região em que a equipe 

atua. A problematização de questões é um método muito 

utilizado, porém tem uma grande dificuldade de ser colocado 

em prática, devido às questões socioculturais, que devem ser 

primeiramente desmistificadas para a colocação de tal 

ferramenta educativa. 

Com a promoção em saúde, as ações educativas 

elencam uma nova opção tendo como eixo norteador o 

fortalecimento da capacidade de escolhas do sujeito. Entretanto 

para que isso venha ser colocado em prática necessitam serem 

trabalhadas de maneira mais fácil e contextualizada e 

instrumentalizada, as pessoas devem optar por hábitos de vida 

saudáveis (MACHADO; WANDERLEY, 2012). 

Ao conversar com usuário, profissional de saúde tem que 

avaliar o grau de entendimento do assunto que esta sendo 

abordado naquele momento. Porque se este usuário não tiver 

conhecimento e o profissional não certificar-se do grau de 

entendimento, a saúde deste cidadão pode estar sendo 

colocada em risco em razão do não estabelecimento do 
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processo comunicativo. A comunicação nesta hora é uma 

ferramenta fundamental, para que ocorra um bom 

entendimento. Assim as informações prestadas vão ser 

utilizada de maneira precisa e positivas, para uma boa conduta 

em saúde (LEAL; FIGUEIREDO; SILVA, 2012). 

A população tem na sua concepção que a educação em 

saúde é a informação sobre doenças, sua prevenção e seus 

cuidados. Além disso, destaca-se que para ser educador, o 

profissional tem que ser ético, saber comunicar-se e trabalhar 

em grupo. 

As ideias acima nos mostram que a troca de saberes é 

um instrumento importante na educação e promoção de saúde. 

Comumente se confunde a promoção de saúde com a 

educação em saúde, educação permanente e a educação 

continuada. Todas estão interligadas, porém cada uma com sua 

definição e finalidade.  

Através da leitura acima, compreende-se que a 

educação em saúde se faz necessária para qualquer um dos 

indivíduos envolvidos.  Os profissionais de enfermagem devem 

estar sempre engajados na promoção de saúde, através da 

educação. A PNAISH deve ser trabalhada nas UBS’s 

constantemente, como a própria política objetiva. Os homens 

ao tomarem conhecimento dos seus direitos, deveres e 

necessidades, passarão a utilizar a educação, como uma 

ferramenta essencial para a continuidade da melhora da sua 

saúde, e consequentemente a prevenção das doenças.  

 

3.5 PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

De acordo com Rodrigues e Ribeiro (2012), as existentes 

desigualdades e iniquidades socioeconômicas mundiais e 
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especialmente no Brasil, destacam a discussão de promoção 

da saúde com um enfoque político e de planejamento.  Diante 

do pequeno número de ações assistenciais para dar conta de 

todos os problemas que a maior parte da população lida 

diariamente, reforça a promoção de saúde como uma 

ferramenta essencial na prática do cuidar em saúde. 

Mascarenhas Melo e Fagundes (2012), nos falam que na 

carta de Ottawa, a promoção de saúde é arquitetada como 

umartifício de habilitar, a comunidade para que ela própria seja 

capaz de melhorar a sua qualidadede vida e saúde. Desse 

princípio, podemos dizer que a promoção de saúde, ao dar a 

possibilidade e libertar as pessoas, se caracteriza como uma 

percepção que deve ser aceito como um recurso para a vida, e 

não como artefato para viver. Considerando-o como um 

relevante recurso para a vida, que enfatiza os recursos sociais, 

pessoais, e também o físico do indivíduo. Por isso, a promoção 

de saúde não deve ser de exclusividade do setor de saúde. 

Então, alcançar a promoção de saúde, nada mais é do que ter 

um estilo de vida saudável e sim, um percurso de bem estar de 

toda a comunidade. 

Rodrigues e Ribeiro (2012), retratam que na atenção 

primária em saúde, com maior enfoque nas ESF’s, as ações 

realizadas no que se diz respeito à promoção de saúde, 

geralmente estão voltadas aos grupos e usuários como 

hipertensos, diabéticos, idosos e as gestantes. 

Por isso é de grande valia que os homens se insiram não 

somente através dessas outras políticas de saúde, mas que se 

insiram principalmente na PNAISH, pois ela é crucial na 

prevenção de doenças, fazendo um enfoque bem maior na 

saúde preventiva e na promoção da saúde masculina.  
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Na promoção de saúde podemos vislumbrar quatro 

diretrizes temáticas com dois polos. Com tais diretrizes podem 

ser formuladas propostas ou ações que serão realizadas na 

promoção da saúde, que são classificadas como perspectivas 

pedagógicas, epistemológicas e referenciais.  A primeira diretriz 

no reporta sobre as ações de promoção da saúde no próprio 

indivíduo, fazendo uma nova orientação de hábitos e de estilo 

de vida.  Na outra ponta desta diretriz podemos destacar o 

campo social, o qual também deverá ser promovido 

(WEINBERG, 2016). 

A segunda diretriz no fala sobre a intersetorialidade, que 

vem priorizar as construções de projetos que visem ações 

políticos-institucionais em que o setor da saúde tem seu papel 

reduzido. O segundo polo desta diretriz retrata sobre as ações 

do campo institucional e profissional, na lógica esses dois 

devem se completar, pois cada um realizando isoladamente as 

ações, não surtirão o efeito necessário (LEAL; FIGUEIREDO; 

SILVA, 2012). 

Triviños(2015), fala que a terceira diretriz está ligada as 

questões epistemológicas, que se referem à conceituação de 

saúde. Em um de seus lados a saúde tem um conceito amplo e 

positivo de saúde aumentado, centrado na determinação social 

e multidisciplinar no processo entre a saúde e a doença.  Esta 

diretriz tem a tendência de mudar sua rota para a segunda 

diretriz, e ir de encontro ao polo da primeira. Ainda nesta diretriz 

no seu outro polo, nos deparamos com a saúde sendo 

trabalhada nos modelos biomédicos. Neste caso, a saúde é 

vista como simplesmente a ausência de doenças, onde está 

caracterizada e definida nas ações clínicas e sanitaristas. 

A quarta e ultima diretriz da promoção de saúde, alude 

em um polo sobre as ações educativas e comunicativas e sobre 
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a educação em saúde, e suas aspirações sobre 

“empowerment”, para que todos os usuários e as coletividades 

participem ativamente para construir uma vida e uma sociedade 

mais saudável. Tal planejamento é necessário para uma prática 

de educação mais centrada na comunicação, na solidariedade 

e construindo parcerias promovendo a responsabilidade entre 

ambos. Já no polo inverso, encontramos uma tradição de 

ensino hegemônica na saúde pública, na medicina da vida 

diretiva, com autoritarismo, controladora e atrelada a 

enquadramento dos indivíduos e da sociedade a modos de se 

comportar ditados na técnica política (VILELA, 2012). 

Podemos compreender sobre as diretrizes da promoção 

em saúde, que todas tem uma grande importância para que ela 

seja aplicada. Pois, todos os eixos e polos se completam de 

algum modo. É necessário que as ações educativas voltadas 

para a saúde, lide com cada uma das diretrizes encaixando-as 

da melhor forma possível. Deste modo, todos os usuários e 

profissionais serão beneficiados. Assim como as outras 

políticas, a PNAISH deverá ser promovida de acordo com essas 

diretrizes, porque dessa forma teremos um melhor alcance por 

parte dos homens que estão inseridos na atenção básica 

(WEINBERG, 2016). 

Triviños(2015), diz que a atuação das equipes 

multiprofissionais, deve envolver práticas e ações que 

subsidiem as políticas de promoção de saúde, pelo menos na 

esfera local. Onde analisar a realidade social e de saúde é um 

método importante, pois precisam de um enfoque das famílias 

e da comunidade, além de considerar processos psicossociais 

e sanitários, envolvendo os âmbitos governamentais e não 

governamentais.  
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Portanto, todas as ações de promoção de saúde devem 

ser retiradas através das políticas de saúde, onde as equipes 

devem envolver aspectos psicossociais, sanitários e humanos, 

envolvendo ainda organizações privadas e do governo. A leitura 

nos diz que a saúde é passível de ser imposta a preconceitos. 

Onde existem as doenças dos ricos e dos pobres. Atualmente, 

está sendo dissipado este pensamento, porém a sociedade 

ainda se encontra com essas ideias. As políticas públicas, 

especialmente a promoção de saúde junto com a educação em 

saúde, trabalham para erradicar tal pensamento. No caso dos 

homens é ainda maior a crença, de que certas doenças são 

apenas de mulheres e vice versa, ressaltando a importância 

dessa desmistificação.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

O estudo apresentado revela a necessidade de uma 

maior divulgação, para que a efetivação da Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde do Homem, juntamente com a Política 

de Promoção de Saúde e demais políticas da atenção básica 

tenham o efeito desejado. Percebemos que é essencial para a 

implementação das políticas que o enfermeiro seja o 

direcionador de tais ações para a sociedade. 

Compreende-se que alguns fatores como preconceitos, 

horários ineficientes ou falta de profissionalismo, de fato, são de 

fatores cruciais para a não inserção desses homens na atenção 

básica em saúde.  É necessário que haja uma maior articulação 

entre a equipe da unidade, onde todos os profissionais deverão 

trabalhar para o bem comum, tendo em vista que a finalidade 

das ações desenvolvidas pelos profissionais de saúde é 
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justamente a de melhorar a assistência prestada a seus 

usuários e a sua comunidade. 

Percebe-se também que há uma grande necessidade 

para que os profissionais da atenção básica tomem para si as 

reais responsabilidades que são pertinentes a eles, dentro de 

uma unidade de saúde, corroborando sempre com a finalidade 

de cada política elaborada pelo Ministério da Saúde, visando a 

melhoria da qualidade de vida para todos os usuários do SUS 

e principalmente do objeto deste estudo. 

Assim, conclui-se este estudo tendo como uma de suas 

finalidades a de alicerçar demais estudos referentes ao tema e 

ser causador de mudanças benéficas para a comunidade, para 

os profissionais, para as instituições e para a própria saúde, na 

perspectiva da consolidação da PNAISH e da inserção 

masculina nos serviços de saúde. 
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar as 
representações sociais de homossexuais e bissexuais da 
cidade do Rio de Janeiro – RJ sobre o atendimento 
ginecológico, além de caracterizar e discutir a situação 
vivenciada por elas frente aos serviços de saúde. Trata-se de 
uma pesquisa exploratória, de campo, com abordagem das 
vertentes epistemológicas qualitativa e quantitativa, também 
fundamentada na área da Psicologia social, através da Teoria 
das Representações Sociais. Como cenário do estudo tivemos 
alguns ambientes de lazer, como bares e eventos do Rio de 
Janeiro, identificados previamente através de comunidades do 
Facebook, pelas estratégias da técnica de Snowball. A amostra 
foi composta por 100 mulheres e os dados coletados no período 
de janeiro a junho de 2017, após autorização do Comitê de Ética 
em Pesquisa, de acordo com o preconizado pela Resolução 
466/12. Percebemos através das experiências relatadas, um 
mundo de fatores que não facilitam a elaboração das hipóteses 
diagnósticas, impedindo a solicitação de exames e o 
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estabelecimento de estratégias eficazes de tratamento. Grande 
parte desses problemas levantados são resultantes do 
posicionamento do profissional de saúde no atendimento à essa 
clientela. Portanto, é necessário reafirmar o direito à saúde, 
resgatando estas mulheres como sujeitos de direitos, já que os 
processos de estigma e discriminação vêm comprometendo o 
pleno exercício de sua cidadania. 
Palavras-chave: Saúde da mulher. Homossexualidade 
feminina. Estigma social. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tema sexualidade já vem sendo discutido no campo da 

saúde coletiva há várias décadas. Desde então nota-se uma 

crescente discussão sobre as questões de saúde reprodutiva, 

principalmente com o advento da AIDS, momento emblemático 

em que essas inquietudes tomaram corpo e se refletiram em 

ações mais significativas. No entanto, apesar da conquista de 

maior visibilidade ao tema, paralelamente ocorreu um enfoque 

mais destacado da homossexualidade masculina, enquanto a 

homossexualidade feminina ficou à margem de todo esse 

processo.  

Barbosa e Koyama (2006) revelam que 

internacionalmente os estudos sobre saúde e 

homossexualidade feminina ainda não conseguiram esclarecer 

a existência de alguns riscos específicos com relação à saúde 

nesse grupo populacional, e que os dados disponíveis para o 

Brasil são ainda escassos. 

Valadão e Gomes (2011) nos contam que há uma 

invisibilidade do grupo de homossexuais femininas e bissexuais 

quanto à integralidade na assistência à saúde da mulher. 
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Para Michaels e Lhomond (2006) um dos grandes 

desafios de estudos que buscam investigar grupos 

populacionais como este, é a dificuldade de operacionalização 

e definição de conceitos com vistas à sua identificação.  

Em 2013, o Ministério da Saúde implementou a Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (LGBT), instituída pela Portaria nº 

2.836, de 1° de dezembro de 2011, e pactuada pela Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), conforme Resolução n° 2 do dia 6 

de dezembro de 2011, a qual orienta o Plano Operativo de 

Saúde Integral LGBT (BRASIL, 2013). 

Contudo, evidencia-se que os serviços de saúde ainda 

se perdem em considerações éticas e filosóficas, e os 

profissionais mantêm uma postura hermética e autoritária, 

quando solicitados ao atendimento a esse grupo (SANTOS, 

2002), porém, independentemente dos conflitos morais aos 

quais os profissionais de saúde estão submetidos, as mulheres 

homossexuais e bissexuais necessitam ter seus direitos 

respeitados. 

Estudos têm revelado o impacto do estigma, preconceito 

e discriminação na saúde de populações específicas. 

Especificamente no caso das mulheres homossexuais nos 

alertam Sousa et al. (2014): 

 

Nos Estados Unidos da América foram realizados 

estudos sobre a homossexualidade feminina, que, 

majoritariamente, apontaram para um alto índice 

de morbidade a esta população, como câncer de 

mama e do colo do útero e obesidade. Os fatores 

que contribuíram para esta condição estavam 

relacionados ao uso abusivo de álcool, drogas 

ilícitas, tabagismo, a não utilização do serviço de 
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saúde e a fragilidade de ações em saúde voltadas 

para as lésbicas (p. 109). 

 

Nesse sentido, esse estudo se justifica na medida em 

que procura dar voz às necessidades de saúde de um grupo 

estigmatizado e, por conseguinte, marginalizado, dos cuidados 

em saúde. Assim, o estudo teve como objetivo analisar as 

representações sociais de homossexuais e bissexuais do sexo 

feminino na cidade do Rio de Janeiro sobre o atendimento 

ginecológico, além de caracterizar e discutir sobre a situação 

vivenciada por elas frente aos serviços de saúde.    

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Essa pesquisa foi dividida em duas partes: uma fase 

exploratória e outra de campo, com abordagem das vertentes 

epistemológicas qualitativa e quantitativa, também 

fundamentada na área da Psicologia social, através da teoria 

das representações sociais (TRS), que segundo Sá, (1996, p. 

31) trata-se de um:  

 
...conjunto de conceitos, proposições e 
explicações, originado na vida cotidiana, no curso 
de comunicações interpessoais. Elas são 
equivalentes, em nossa sociedade, aos mitos e 
sistemas de crenças das sociedades tradicionais, 
podem também ser vistas como a versão 
contemporânea do senso comum através dela. 

 

Na fase exploratória dedicamos a nos interrogar sobre o 

objeto deste estudo, que se trata das representações sociais de 

homossexuais e bissexuais do sexo feminino da cidade do Rio 

de Janeiro sobre o atendimento ginecológico. Por 
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considerarmos que o método é a alma de qualquer teoria, 

pressupondo que este inclui ainda as concepções teóricas das 

principais abordagens utilizadas na pesquisa, compreendemos 

que este estudo se configura numa pesquisa qualitativa, por 

buscar responder a questões muito particulares em um nível de 

realidade. Minayo (1994, p.15) corrobora esta afirmativa 

quando declara que o objeto das ciências sociais é 

essencialmente qualitativo, sendo a realidade social o próprio 

dinamismo da vida individual e coletiva com todo seu âmago de 

riquezas e significados dela transbordante. 

Minayo (1994, p. 21) também define que:  

 
...a pesquisa qualitativa responde a questões 
muito particulares, ela se preocupa nas ciências 
sociais com o nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo 
de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos. 

  

Mas Minayo (2002) ainda destaca que nem sempre as 

análises autodenominadas “qualitativas” trazem avanços para 

pesquisas na saúde, pois independente da vertente 

epistemológica de estudo, é necessário que o pesquisador 

tenha capacidade interpretativa. 

Por outro lado, a utilização da pesquisa quantitativa no 

estudo se justificou pela natureza dos objetivos traçados, pois 

se buscou além de conhecer as representações sociais da 

população investigada, caracterizá-la através de algumas 

variáveis.  

No trabalho de campo, que se constituiu na segunda fase 

desta pesquisa, delimitamos como cenário do estudo alguns 
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ambientes de lazer, como bares e eventos do Rio de Janeiro - 

RJ, identificados previamente através de comunidades do 

Facebook, pelas estratégias da técnica de snowball. A amostra 

investigada foi composta por 100 mulheres, cuja idade variou 

de 19 a 57 anos. 

Em seguida, ainda dentro da fase do estudo de campo, 

elegemos como instrumento para coleta das informações, a 

entrevista semiestruturada que abordou elementos para 

construção do perfil através de variáveis dos sujeitos como: 

idade, sexo, estado civil, escolarização, ocupação e renda.  

A coleta de dados ocorreu no período de janeiro a junho 

de 2017, após autorização do Comitê de Ética Institucional, e 

anuência dos sujeitos em participar deste estudo através de 

assinatura no termo de consentimento livre e esclarecido, 

construído e utilizado de acordo com a resolução 466/12. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A média da idade entre as mulheres participantes deste 

estudo foi de 24 anos, 62 (62%) delas responderam estar 

trabalhando até a presente data. Quanto ao que seria 

aproximadamente a renda mensal das 62 participantes que 

trabalham, obtivemos os seguintes resultados: 29 (48,60%) 

responderam possuir rendimento mensal inferior a R$900,00, 

25 (40,15%) possuíam rendimentos estimados entre R$900,00 

e R$1599.00, 6 (7,85%) disseram ganhar entre R$1.600,00 e 

R$2.599,00, 2 (3,40%) não revelaram o que seria 

aproximadamente seu rendimento mensal.  

Pode-se perceber na população deste estudo um 

considerável índice de desemprego, associado a um baixo 

rendimento. Acreditamos que estas características do perfil 
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socioeconômico podem influenciar no comportamento de busca 

dessas mulheres por uma melhor qualidade de vida e 

consecutivamente promoção da saúde. 

Evidenciou-se que, no que se refere ao grau de 

instrução, das 100 participantes deste estudo 10 (10%) 

possuem apenas o ensino fundamental incompleto, 11 (11%) 

ensino fundamental, 15 (15%) possuem o ensino médio 

incompleto, 46 (46%) o ensino médio completo, 9 (9%) ensino 

superior incompleto e 9 (9%) ensino superior completo.  

Em relação à orientação sexual, 64 (64%) das 

participantes se consideram lésbicas, 18 (18%) bissexuais, e 18 

(18%) ‘entendidas’ (segundo a própria definição das 

participantes).  

Na abordagem seguinte, observou-se que das 100 

mulheres entrevistadas, 83 (83%) responderam possuir algum 

relacionamento até o momento atual da pesquisa, sendo que 

dessas 83 mulheres, 59 (71%) se relacionam exclusivamente 

com mulheres, 14 (17%) se relacionam com homens e 

mulheres simultaneamente, 5 (6%) somente com homens 

atualmente, e 5 (6%) das mulheres não quiseram ou não 

souberam responder. Ainda referente às 83 participantes que 

responderam possuir no momento atual da pesquisa um 

relacionamento, a média do tempo de relacionamento 

estabelecida entre as mesmas foi de 6 meses e 23 dias.  

Quando questionadas sobre a utilização de acessórios 

sexuais durante suas relações, apenas 34 (34%) das 100 

participantes responderam que utilizavam, dessas 34 mulheres, 

26 (70,2%) disseram higienizá-los após o uso, 10 (29,8 %) 

responderam que não higienizam seus acessórios sexuais 

depois de usá-los. 
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Identificou-se que das 100 participantes entrevistadas 31 

(31%) responderam nunca terem ido a uma consulta 

ginecológica, 35 (35%) raramente se consultam, 12 (12%) se 

consultam de dois em dois anos, 11 (11%) se consultam mais 

de duas vezes ao ano, 9 (9%) apenas uma vez ao ano, e 2 (2%) 

se consultam duas vezes ao ano.  

Ao analisarmos as 69 mulheres participantes que 

responderam já terem ido a uma consulta ginecológica, dessas, 

53 (76,4%) responderam terem sido atendidas por médicos, 12 

(17,2%) responderam que foram atendidas por enfermeiros, 4 

(6,4%) não responderam ou não souberam responder. Das 53 

(76,4%) participantes que foram atendidas por médicos 

obtivemos as seguintes justificativas: 

 

“...‘ele é o médico da minha mãe. Quando pequena eu sempre 

a acompanhava em suas consultas. Fui crescendo e o vínculo que 

existia entre a gente foi favorável a minha escolha’...  

“ ...quem faz consulta ginecológica é médico uai, agora 

enfermeiro faz também?”   

“ Fui a esse profissional por conta da indicação de uma amiga 

que já é sua paciente há anos.”  

“ Não conheço por aqui lugares onde enfermeiros fazem isso, 

por isso sempre procuro médicos.”  

 

Das 12 (17,2%) participantes que foram atendidas por 

enfermeiros obtivemos as seguintes justificativas:  

 

“...eu trabalho com ela, e fica bem mais fácil pra mim.” 

“O médico que eu consultava sumiu, agora eu faço com ele,”  

“Sei lá, fica perto de casa, eu também não tenho dinheiro pra 

ficar pagando médico não.” 
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As 100 participantes deste estudo quando foram 

questionadas se possuíam preferência por um profissional de 

determinado sexo para consultá-las forneceram as seguintes 

respostas: 59 (59%) responderam que não possuíam 

preferência, 32 (32%) responderam que sim, e 09 (09%) não 

responderam ou não souberam responder. Das 27 que 

responderam ter preferência de ser atendida numa consulta 

ginecológica por um profissional de determinado sexo, 16 

(63,7%) responderam que gostariam de ser atendidas por 

profissional do sexo masculino, 9 (33%)  pelo sexo feminino, e 

1 (3,3%) não respondeu à pergunta. 

Neste estudo, das 100 participantes questionadas 

quanto ao fato de terem contado ou não aos profissionais que 

as atenderam sobre sua orientação sexual, apenas 20 (20%) 

contaram, 36 (36%) não contaram 25 (25%) nunca foram a uma 

consulta ginecológica, 19 (19%) não responderam essa 

questão, ou fazem parte das mulheres que nunca foram a uma 

consulta ginecológica.  

Quando foi solicitado às 20 participantes que contaram 

na consulta ginecológica sobre sua orientação sexual que 

comentassem os motivos de sua atitude, obteve-se os 

seguintes discursos:  

 

“Ela é uma pessoa moderna, sempre me deixou à vontade.’ 

“O tratamento do meu problema pedia essa condição, então 

não tive outra escolha.”  

“Ora, eu estava pagando, o problema seria dele se não 

gostasse, e realmente ele teria um grande problema.” 

“Para o sucesso do meu tratamento foi necessário’... ‘Não 

tenho problema com essas coisas não, eu contei e daí? As pessoas 

mais importantes da minha vida que são meus pais me aceitam.”  
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“Por certo tempo eu tentei esconder, daí ele me questionou 

uma vezes  e eu não tive como negar.”  

“O profissional precisa saber sobre minha orientação sexual, 

sendo assim acho que tudo fica mais fácil.” 

“Para obter informações.” 

“Me deu vontade de dividir isso com ele, então contei.”   

 

No entanto, quando solicitou-se que as 36 participantes 

comentassem sobre os motivos que as levaram a não contar ao 

profissional durante a consulta ginecológica sobre sua orientação 

sexual, foi possível obter as seguintes justificativas, por parte de 27 

(75%) participantes:  

 

“...Achei que não tinha necessidade.”  

“Após ter tido minha primeira experiência com uma mulher, 

não conseguia encarar as pessoas da mesma forma.”  

“Por vergonha, e por medo de ser discriminada por ter filhos.”  

“O povo do meu bairro é terrível, não dá pra confiar não.”  

“Temo que ele conte para minha mãe a respeito disso tudo.”  

“Acho que meu ginecologista não precisa saber disso.” 

“Quando eu estava quase contando, ele veio com um papo 

sobre ser um momento ideal para eu e meu parceiro termos 

um filho, fiquei chocada, achei que ele me percebia assim’...” 

 

Na seqüência, perguntamos para as 20 mulheres que 

disseram ter contado ao profissional na consulta ginecológica, sobre 

sua orientação sexual, como foi a reação desse profissional diante da 

confissão, por conseguinte, do total de participantes obtivemos 18 

(90%) justificativas:  

 

“...eu me senti um pouco constrangida, ele ficou sem assunto 

e não me olhava direto nos olhos’...  

“Graças a Deus, deu tudo certo, eu não queria perdê-lo, afinal 

já são tantos anos.”  
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“Mais tranqüila, porque ele falou que já desconfiava, e se 

sentia desconfortável, pois desejava falar comigo sobre isso.”  

“Fiquei arrependida na  mesma hora que contei, porque ele 

exibiu uma cara tão preconceituosa que veio seguida de um 

comentário infeliz.”  

“Me senti um ET na frente da mulher, essa foi a sensação que 

ela me deixou.”  

“Ela era lésbica também, não foi difícil, eu não esperava outra 

reação da parte dela, é uma super profissional.”  

“Eu só queria que aquela consulta acabasse logo.” 

“Percebi que aquela consulta foi uma das menores que tive 

com ele, depois nunca mais voltei.” 

 

Foi possível perceber através dos discursos anteriores, que 

embora muitas abordem esse assunto com o profissional, isso 

costuma trazer maiores dificuldades para elas terem de lidar. Os 

relatos dessas mulheres que se viram diante de uma situação, a qual 

foi constrangedora, embora devesse ser natural nos leva refletir sobre 

como podemos minimizar esses anseios e temores através de nossa 

postura ético-profissional. 

Percebe-se também nas experiências relatadas, um mundo 

de fatores, que não facilitam a elaboração das hipóteses 

diagnósticas, impedindo a solicitação de exames e consecutivamente 

o estabelecimento de estratégias eficazes de tratamento, e grande 

parte desses problemas são adivindos do posicionamento do 

profissional frente ao que consideramos ser absolutamente natural, já 

que compreendemos que o que se encontra em questão é a saúde 

dessas clientes. 

Perguntamos para as 49 mulheres que disseram 

anteriormente terem ido ao ginecologista, e que ainda não contaram 

sobre sua orientação sexual, ou foram, e não responderam à questão 

anterior, se elas acreditavam que se tivessem contado para o 

profissional durante a consulta ginecológica, sobre sua orientação 

sexual, se o tratamento do seu problema de saúde poderia ter sido 
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diferente, obtivemos, a opinião de 25 (51%) participantes que 

disseram sim, o tratamento seria diferente, 18 (36,5%) responderam 

que o tratamento não seria diferente, 6 (12,5%) não responderão ou 

não souberam responder. Das 40 que responderam sim, obtivemos 

as seguintes justificativas:  

 

“...sim, pois poderia me orientar levar minha vida sexual de 

acordo com as minhas necessidades’... ‘acho que as orientações 

ficariam adequadas ao meu modo de vida’...  

“Eu não me sentiria tão desconfortável durante as consultas.”  

“Creio que até os remédios poderiam ser mudados.”  

“Sim, uma vez queria muito saber se minha parceira precisaria 

tomar o mesmo remédio ou fazer exames, acabei com um tratamento 

longo, cheio de recaídas...” 

 

De acordo com as falas das participantes, nem sempre as 

relações entre as mulheres homossexuais e bissexuais, e 

profissionais que realizam a consulta ginecológica, se dão de uma 

forma turbulenta, o que não significa necessariamente uma recepção 

natural desse fato. Das 25 mulheres que responderam que não seria 

diferente o tratamento do seu problema de saúde diante da revelação 

de sua orientação sexual para o profissional durante a consulta 

ginecológica, obtivemos as seguintes justificativas: 

 

“...ele é profissional, não mudaria nada não.” 

“Hoje em dia não existem essas coisas mais não, todo mundo 

já acostumou.”  

“Não acho que mudaria nada de mais, afinal, não me sinto 

prejudicada.” 

 

Quando perguntamos, se elas acreditavam, que se não 

tivessem contado para o profissional durante a consulta ginecológica 

sobre sua orientação sexual, se o tratamento do seu problema de 

saúde poderia ter sido diferente, obtivemos do total de 20 mulheres a 
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seguinte resposta: 13 (65%) disseram que sim, o tratamento seria 

diferente, 5 (25%) responderam que não, 2 (10%) não responderam 

ou não souberam responder, por conseguinte, obtivemos as 

justificativas  das três mulheres que disseram que o tratamento não 

seria diferente:  

 

“Eu não percebi nenhuma mudança, me trata da mesma forma 

quando ainda não sabia da minha orientação sexual.”  

“...acho que não acrescentou em nada no meu tratamento 

saber da minha vida sexual.” 

“... são profissionais, não dependem disso...” 

 

Pode-se constatar pelas respostas das mulheres participantes 

deste estudo, a ideia de que os profissionais que as assistem não 

estão preparados para lidar com sua orientação sexual, o que nos 

traz importante reflexão sobre a formação do profissional de saúde. 

Em seguida, obtivemos as justificativas das 13 mulheres que 

acreditam, se não tivessem contado para o profissional durante a 

consulta ginecológica, que o seu tratamento seria diferente:  

 

“Infelizmente as coisas não deveriam ser assim, agora posso 

ver, e tenho certeza que não seria possível descobrir meu problema 

se não pudéssemos ter o diálogo que temos hoje em dia.” 

“Ficou tudo mais fácil pra mim, fico feliz por ter contado, hoje 

as orientações que recebo são adequadas pra mim.”  

“Vivíamos um lindo triângulo amoroso, porém isso não era 

saudável, não a relação, mas os problemas que surgiram dessa 

situação, todos nós fomos tratados ao mesmo tempo, isso não seria 

possível sem que meu médico soubesse sobre nossa prática sexual.” 

 

Um importante dado aparece na situação seguinte, onde 

perguntamos para 69 mulheres que já foram a uma consulta 

ginecológica, se elas teriam sido questionadas alguma vez, quanto a 

sua sexualidade, por conseguinte, 42 (60,5%) das mulheres  
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responderam  nunca terem sido questionadas pelo profissional 

durante uma consulta ginecológica, 20 (29%) foram questionadas 

quanto a isso, e 7 (10,5%) não  responderam. Imaginamos o estresse 

vivido por essas mulheres diante de uma coisa que deveria ser uma 

rotina e protocolar com respeito às diferenças. 

Perguntamos para as 69 mulheres que responderam ir a uma 

consulta ginecológica, se elas já haviam passado por alguma 

situação constrangedora durante a consulta ginecológica: 41 

(58,75%) não, e 28 (41,25%) disseram ter passado por alguma 

situação constrangedora, no entanto, perguntamos para estas, qual 

ou quais, seriam estas situações, e as respostas foram:   

 

“...o médico começou olhar minha genitália e perguntou o que 

eu andava fazendo com ela...”   

“Ele justificou  que o problema que eu tinha era proveniente 

de uma relação heterossexual da qual eu nunca havia tido...”  

“Foi falando que não adiantaria eu fazer o tratamento sozinha 

e que eu teria que trazer meu marido ou namorado pra fazer 

também...” 

“’Você deverá usar preservativos durante todas as suas 

relações com o seu parceiro até o fim do tratamento!’ E eu nunca 

namorei um homem...” 

“Menina, você pode estar com HPV, que é um microrganismo 

que provavelmente adquiriu durante a relação com seu parceiro,’ Eu 

não tenho um homem dessa forma já faz mais de 6 anos...”  

“Ele me indicou pílulas anticoncepcionais...” 

“Ele chegou a afirmar que eu estava grávida...” 

“Terminou a consulta bem rápido depois que eu contei sobre 

minha orientação sexual’... 

 

A maneira como os profissionais questionam quanto ao uso 

de métodos contraceptivos, ou a importância da aderência do marido 

ou namorado ao tratamento, insinuam uma suspeita de gravidez, 

mostram a idéia pré-concebida de que a mulher é heterossexual. 
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Essa amostra do repertório de perguntas e afirmativas feitas durante 

a consulta ginecológica pode gerar um sentimento negativo sobre ser 

diferente. Como consequência, as mulheres podem se recusar a 

buscar novamente o serviço.  

Outro aspecto observado no relato do encontro cliente-

profissional, é que existem dificuldades para ambos lidarem com a 

orientação sexual, ademais, o que essas mulheres pensam em 

relação ao ponto de vista dos profissionais sobre sua orientação 

sexual se mostrou em grande parte contrária do que elas gostariam 

que fosse. A partir daí perguntamos como elas achavam que esses 

profissionais deveriam agir diante da revelação de sua orientação 

sexual, e obtivemos as seguintes percepções:  

 

“...Me orientar de acordo com os meus relacionamentos 

sexuais.”  

“Normal.”  

“Naturalmente.”  

“Entender que eu não gosto de homens.”  

“Me aceitar do jeito que sou.”  

 

Perguntamos para as participantes do estudo se elas se 

arrependeram de ter contado para o profissional sobre sua 

orientação sexual, e constatamos que do total de 20 mulheres 

que contaram, 4 (20%) delas se arrependeram de ter contado, 

16 (80%) não se arrependeram.  Em seguida, perguntamos 

para as 36 mulheres que responderam não ter contado sobre 

sua orientação sexual, se as mesmas não haviam se 

arrependido de não ter contado, e as respostas foram: 22 (61%) 

se arrependeram e apenas 14 (39%) não se arrependeram. 

 

4 CONCLUSÕES  
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Um número bastante significativo de mulheres, 

responderam possuir algum relacionamento até o momento em 

que a pesquisa foi realizada, sendo a grande maioria 

relacionamento exclusivamente homossexual. No entanto, 

destacamos um considerável número de mulheres que se 

relacionam com homens e mulheres simultaneamente, bem 

como a existência de práticas sexuais que as colocam em 

situação de risco com relação a algumas doenças, sobretudo 

as infecções sexualmente transmissíveis. Tal constatação 

reforça a importância do acompanhamento ginecológico 

regular, momento para uma conversa franca sobre prevenção 

e utilização de métodos seguros durante o ato sexual. No 

entanto, esse vínculo só é possível em meio a um 

relacionamento profissional-cliente que seja alicerçado em 

confiança e respeito mútuos. Atitudes preconceituosas, 

constrangimentos e medo de não serem aceitas causam 

nessas mulheres, o isolamento como forma de preservação; 

dessa forma, a comunicação não é efetiva, trazendo grandes 

prejuízos ao esquema terapêutico e à vida. 

O profissional de saúde precisa se despir de vários 

preconceitos que circulam em nossa sociedade, sobretudo 

aqueles que entendem a mulher somente como ser 

heterossexual. O próprio entendimento mais aberto da filosofia 

do Sistema Único de Saúde na busca pela integralidade da 

assistência e saúde ampliada já seriam importantes para que 

as práticas de acolhimento fossem aplicadas de fato, 

indistintamente a todos. 

Garantir uma assistência humanizada e de qualidade 

também perpassa por outras áreas de conhecimento que não 

as específicas, de forma a compreender que a demanda pelo 

atendimento e a continuidade do tratamento nesse grupo está 
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imbuída de diversos fatores sociais, os quais podem ter reveses 

negativos no processo saúde-doença. 

Outra observação relevante diz respeito ao próprio 

reconhecimento do enfermeiro enquanto profissional autônomo 

dentro da equipe com conhecimento e competência para 

conduzir um acompanhamento ginecológico e dar voz à essas 

mulheres para a obtenção de cuidado mais adequado à suas 

necessidades. 

Com base nos resultados obtidos, é possível aos 

profissionais de saúde, sobretudo aos enfermeiros, refletirem 

sobre sua prática e formação com vistas a atender de forma 

mais acolhedora e efetiva a esse grupo. Os autores ainda 

recomendam que os profissionais invistam em seu 

aprimoramento científico e ético, desempenhando suas 

atividades de forma holística, livre de preconceitos, abertos ao 

diálogo e trocas de experiências. Entendendo que mais do que 

saúde, o agir humanizado diz sobre sua própria condição 

cidadã. 
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RESUMO: Os HPVs são um grupo heterogêneo de doenças 
virais causadas por Papilomavírus, acometendo grande número 
de pessoas em todo o globo. São conhecidos mais de 120 
genótipos de papilomavírus capazes de infectar humanos e 
cerca de 40 são capazes de infectar regiões anogenitais. Os 
HPVs podem ser classificados como HPV de alto ou baixo risco 
dependendo do seu potencial oncogênico, que em mulheres, 
pode acarretar no desenvolvimento de neoplasias cervicais, 
dependendo de diversos fatores tais como: atividade sexual, 
uso de anticoncepcionais orais, tabagismo, co-infecção. Os 
genótipos 16 e 18 são os mais comuns em todo o mundo e são 
classificados como HPVs de alto risco, capazes de gerar 
carcinomas em pacientes com infecções crônicas. Desta forma 
se faz necessário a avaliação das ferramentas metodológicas, 
facilities, e recursos humanos envolvidos com o bem estar e 
saúde da mulher. Este trabalho busca evidenciar Índices 
Epidemiológicos e de Gestão de Qualidade em Laboratório de 
Análises Clínicas. Possibilitando identificar possíveis problemas 
envolvidos no processo de atendimento, coleta, fixação e 
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diagnóstico de mulheres potencialmente acometidas com HPV 
em zonas e situações de risco em 90 cidades do estado da 
Paraíba, tendo como principal parceiro o Centro Especializado 
de Diagnóstico do Câncer. Para isso, 45.859 exames foram 
analisados e catalogados, gerando dados cruciais para a 
melhoria da qualidade de vida e saúde das mulheres na 
Paraíba. 
Palavras-chave: : HPV. Saúde da mulher. Gestão de 

qualidade. Epidemiologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os papilomavírus são agentes infecciosos causadores 

de diversos tipos de infecção de tecido escamoso e não 

escamoso, dentre eles, as verrugas palmares, plantares, 

genitais e da mucosa oral (CÂMARA; CRUZ; VERAS; 

MARTINS, 2003; MARTIN, DANG, BZHALAVA, STERN, 

EDELSTEIN, KOUTSKY, KIVIAT, FENG, 2014) fazendo parte 

de um grupo heterogêneo de vírus de ácido desoxirribonucleico 

(DNA) pertencente à família Papillomaviridae (COSER; 

BOEIRA; WOLF; CERBARO; SIMON; LUNGE, 2016). Os 

papilomavírus são capazes de infectar diversos tipos de 

animais, sendo aves, mamíferos, repteis, incluindo o homem, 

dando a este último a nomenclatura de Papilomavírus Humano 

ou HPV. Os papilomavírus são organizados em cinco gêneros 

distintos (Alpha, Beta, Gamma, Mu, Nu) (SILVA, 2011), 

entretanto, a classificação do vírus se dá por genótipo e não 

sorotipo, uma vez que existe dificuldade de se realizar testes de 

neutralização para determinação do sorotipo viral. Desta forma, 

a diferença taxonômica entre os genótipos de papilomavirus se 

dá por mutação no gene da cadeia L1, principal proteína 

estrutural do vírus (ONON, 2011; BERNARD; BURK; CHEN; 
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DOORSLAER; HAUSEN; VILLIERS, 2010). Cada genótipo 

difere um do outro quando se evidencia diferença maior ou igual 

a 10% na cadeia do gene que codifica a proteína L1; quando a 

homologia ocorre entre 10% e 2%, denomina-se subtipo, e para 

valores de homologia menores que 2% diz-se variante 

(CÂMARA; CRUZ; VERAS; MARTINS, 2003). 

São descritos mais de 200 genótipos de papilomavírus, 

dos quais aproximadamente 120 são capazes de infectar 

humanos, destes, aproximadamente 40 genótipos são capazes 

de infectar mucosa anal e genital (CÂMARA; CRUZ; VERAS; 

MARTINS, 2003). Além da classificação genotípica, os HPVs 

são também classificados clinicamente, baseando-se no seu 

potencial oncogênico, como HPV de baixo e alto risco, este 

último sendo capaz de gerar um quadro patológico no qual a 

lesão pode evoluir para carcinomas in situ e invasivos (JUNIOR; 

LOPES; NASCIMENTO; NOVAES; MELO, 2015). O genoma do 

vírus possui aproximadamente oito mil pares de bases, 

apresentando genes de fase recente (E1, E2, E4, E5, E6 e E7) 

e genes de fase tardia (L1 e L2). O vírus é capaz de influenciar 

diretamente na maquinaria celular de replicação, favorecendo o 

desbalanceamento dos processos de reparo e divisão celular, 

o que favorece o acúmulo de mutações ao longo das 

sucessivas replicações das células infectadas (SILVA, 2011). 

Os genótipos 16 e 18 são HPV de alto risco oncogênico, 

capazes de infectar a região genital de homens e mulheres, 

classificando-se como uma doença sexualmente transmissível 

(DST) (LIU; YANG; LIN; LIN; CHENG; CHU; TSAO; CHEN, 

2007). Estima-se que mais de 105 milhões de mulheres no 

mundo estejam expostas a estes genótipos virais, de modo que 

mais de 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras dos 

mesmos (SILVA, 2011). Quanto ao câncer de colo uterino, este 
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classifica-se como a neoplasia ginecológica com maior 

incidência em todo o mundo, com aproximadamente 529.000 

novos casos em 2008 e aproximadamente 275.000 mortes no 

mesmo período (SILVA, 2011). Segundo a GLOBOCAN (2008) 

a incidência de casos de colo de útero por 100.000 habitantes 

no Brasil, atingiu valores médios de 29,6 casos. Diversos 

fatores são importantes na prevalência da doença, tais como, 

comportamento sexual de risco, múltiplos parceiros sexuais, 

uso de anticoncepcionais orais, tabagismo, imunossupressão, 

genética do hospedeiro, condições econômicas, mal nutrição, 

coinfecção com outras DSTs, acesso a sanidade pública e 

serviços de saúde (SILVA, 2011; CÂMARA; CRUZ; VERAS; 

MARTINS, 2003; DELIGEOROGLOU, GIANNOULI, 

ATHANASOPOULOS, KAROUNTZOS, VATOPOULOU, 

DIMOPOULOS, CREATSAS, 2013). Dentre os fatores 

genéticos cita-se como fatores de risco, principalmente, 

polimorfismo no códon 72 do gene que codifica a proteína p53 

e polimorfismo nos genes do MHC de classe I (HLA-A, HLA-B, 

HLA-C) (CRUZ, CÂMARA, VERAS, MARTINS, 2003);. Assim, 

diversos pontos estratégicos devem ser observados como 

forma crucial de monitorar casos diagnosticados por HPV e 

rastrear a incidência de novos casos, objetivando sempre a 

redução do número de casos e a prevenção do câncer de colo 

de útero para melhorar a qualidade e expectativa de vida de 

mulheres em situações potencialmente de risco. 

A nível clínico e citológico o HPV é capaz de causar 

diversas alterações na célula hospedeira, dessa forma as 

lesões intraepiteliais escamosas são divididas em baixo e alto 

grau, ou LSIL e HSIL respectivamente (VIEIRA; GUIMARÃES; 

BARBOSA; TURCHI; ALVES; SEIXAS; GARCIA; 

MINAMISAVA, 2003). Dessa forma a infecção pode evoluir para 
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um caso de carcinoma invasivo quando não há tratamento e 

diversos fatores estão envolvidos no desenvolvimento das 

lesões, principalmente, o genótipo do vírus (SILVA, 2011; 

AYRES; SILVA, 2010). Tendo estes fatores em vista, ressalta-

se a importância de estudos epidemiológicos que possam gerar 

dados precisos sobre localidades específicas onde as mulheres 

estejam mais aptas ao contato com o vírus, bem como mapear 

essas zonas para futuras abordagens educativas e preventivas 

sobre o HPV e os riscos envolvidos na transmissão de doenças 

sexualmente transmissíveis na Paraíba. O rastreamento 

precoce do vírus, nesses casos, se faz de suma importância 

para o desenvolvimento de políticas públicas essenciais 

voltadas para promover a saúde e bem-estar da mulher no 

estado, como campanhas, postos de saúde com excelência em 

coleta e monitoramento estratégico, precisão nos resultados 

clínicos e diagnóstico rápido, sendo todos esses fatores 

associados à qualidade dos serviços prestados por laboratórios 

de análises clínicas e pela eficiência no diagnóstico 

(MARTELLI, 2011). 

No momento do diagnóstico, diversas alterações 

citológicas podem ser observadas. Contudo, as alterações que 

caracterizam a infecção por HPV são definidas como lesões 

intraepiteliais cervicais de baixo grau (LSIL), anteriormente 

denominadas como neoplasia intraepitelial cervical de grau 1 

(NIC1) e lesões intraepiteliais cervicais de alto grau (HSIL) ou 

NIC2 e NIC3 (PRADO; KOIFMAN; SANTANA; SILVA, 2012). 

As lesões definicas como LSIL podem ser identificadas 

por células coradas de vermelho apresentando vacuolização 

perinuclear denominada coilocitose, observa-se ainda 

discariose com núcleo expandido apresentando 

heterogeneidade na distribuição da cromatina, contudo tais 
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alterações podem ser observadas em células maduras. As 

lesões definidas como HSIL podem ser identificadas pela 

presença de células imaturas apresentando discariose, onde o 

núcleo expandido pode ocupar até 90% do volume celular, 

caracterizando uma displasia grave e crescimento célular 

desordenado. Ainda, no HSIL a carioteca apresenta-se de 

forma irregular, podendo ocorrer multinucleação e 

hiperqueratinização (PAYANDEH; KOSS, 2003; SOUZA; 

MELO; CASTRO, 2001.) 

Desta forma, objetiva-se identificar possíveis melhorias 

envolvidas no rastreamento e monitoramento do HPV no 

Estado da Paraíba, bem como analisar parâmetros chave na 

gestão de qualidade em laboratório de citopatologia clínica. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

As fichas diagnóstico das pacientes foram adquiridos nos 

arquivos do Centro Especializado do Diagnóstico do Câncer 

(CEDC) em João Pessoa, totalizando 45.859 fichas referentes 

aos exames citopatológicos de colo uterino realizados no centro 

no ano de 2016. Os dados coletados das fichas foram: código 

dos exames, para que as pacientes não fossem identificadas 

por nome, município de origem, idade, resultado/diagnóstico, 

data de liberação do exame, e nos casos de insatisfatoriedade 

do resultado, a justificativa. 

Foi considerado resultado alterado todo exame que 

apresentou como diagnóstico: ASC-US (células escamosas de 

significado indeterminado possivelmente não neoplásicas), 

ASC-H (células escamosas de significado indeterminado não 

sendo possível descartar a presença de atipias malignas), 

AGC-SOE (células glandulares atípicas de significado 
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indeterminado possivelmente não neoplásicas), AGC-NEO 

(células glandulares atípicas de significado indeterminado não 

sendo possível descartar a presença de atipias malignas), LSIL 

(lesão intraepitelial escamosa de baixo grau) e HSIL (lesão 

intraepitelial escamosa de alto grau). 

Nos casos de diagnósticos insatisfatórios as justificativas 

foram enquadradas em 7 categorias: (1) material acelular ou 

hipocelular em menos de 10% do esfregaço, (2) sangue em 

mais de 75% do esfregaço, (3) piócitos em mais de 75% do 

esfregaço, (4) artefatos de dessecamento em mais de 75% do 

esfregaço, (5) contaminantes externos em mais de 75% do 

esfregaço, (6) intensa superposição celular em mais e 75% do 

esfregaço e (7) outros significados. A categoria 7 classifica 

eventos menos comuns na rotina laboratorial e podem ser 

definidos como contaminação por fungo na lâmina, material 

hidratado, defeito técnico de coloração, presença de películas 

ou qualquer demais problema que impeça a análise correta e 

definitiva do esfregaço. 

Para este estudo considerou-se dividir o estado da 

Paraíba em 4 macrorregiões de saúde como pré-determinadas 

pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado 

da Paraíba (COSEMS – PB). 
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Desta forma, das 90 cidades conveniadas ao CEDC em 

2016, 27 encontram-se na macrorregião I, 36 na macrorregião 

II, 26 na macrorregião III e 1 na macrorregião IV. 

Fonte: COSEMS – PB. 

 

Todos os índices e dados epidemiológicos analisados 

neste trabalho estão nos conformes do Manual de Gestão da 

Qualidade para Laboratório de Citopatologia (2016) e da Ficha 

Técnica de Indicadores das Ações de Controle do Câncer de 

Colo do Útero (2014). Desta forma vale salientar que, os valores 

e abordagens tomadas para dinamizar os resultados com o 

contexto real das manifestações patológicas do HPV são 

aplicáveis e pré-estabelecidas no Brasil pela Sociedade 

Brasileira de Análises Clínicas (SBAC) e pelo Instituto Nacional 

de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). 

Figura 1. Subregiões de saúde na Paraíba, delimitadas pelo 

COSEMS – PB. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante 2016 o CEDC realizou 45.859 diagnósticos de 

exames citopatológicos de colo de útero, dos quais 884 

consistiram em resultados alterados e 2.115 como resultado 

insatisfatório, totalizando 43.744 exames de cunho satisfatório. 

 

Tabela 1. Quantidade de exames e diagnósticos emitidos pelo CEDC em 2016 

na Paraíba. 
Diagnóstico Quantidade 

ASC-US 263 

ASC-H 197 

AGC-SOE 26 

AGC-NEO 19 

LSIL 204 

HSIL 173 

HSIL não podendo excluir microinvasão 1 

Carcinoma in situ 1 

TOTAL DE EXAMES ALTERADOS 884 

TOTAL DE EXAMES INSATISFATÓRIOS 2115 

TOTAL DE EXAMES SATISFATÓRIOS 43744 

TOTAL DE EXAMES 45859 

Indice de positividade 2,020% 

Fonte: CEDC. 

 
A proporção de amostras insatisfatórias em exames 

citopatológicos de colo uterino ou Índice de Insatisfatoriedade, 
relaciona-se diretamente com a qualidade da coleta, ou seja, 
consiste em um índice importante para considerarmos a 
qualidade das coletas como sendo inadequadas ou ineficientes. 
É um dado importante no momento de filtrar unidades de coleta 
que seguem as normas e boas práticas em laboratório de 
análises clínicas. Desta forma, o Índice de Insatisfatoriedade 



SAÚDE DA MULHER: GESTÃO DE QUALIDADE EM LABORATÓRIO DE 
CITOPATOLOGIA CLÍNICA 

289 
 

nos permite saber em que postos de saúde ou setores seria 
interessante otimizar o treinamento de recursos humanos 
(MORAES; JERÔNIMO, 2015). 
 Têm-se como valor de referência que este índice seja 

inferior a 5% (INCA, 2014). Como observado na Tab. (2), 

apenas as macrorregiões II e III encontram-se dentro do 

esperado. Esses valores demonstram que nas demais 

localidades necessitam de uma melhor abordagem de 

treinamento de recursos humanos. Ainda como demonstrado 

na figura 2, 68% dos exames de cunho insatisfatório ocorreram 

por motivo da “presença de artefato de dessecamento em mais 

de 75% do esfregaço”, o que sugere erro no momento da 

fixação do esfregaço à lâmina. Para confirmar ainda a 

deficiência na qualidade no momento da coleta, observa-se que 

a segunda e terceira maiores justificativas para carater de 

insatisfatoriedade da amostra são “material acelular ou 

hipocelular em menos de 10% do esfregaço”, sendo observado 

em 17% das lâminas caracterizadas como insatisfatórias, o que 

denota ou sugere deficiência técnica do coletor da amostra, e 

“sangue em mais de 75% do esfregaço”, em 10% das lâminas 

caracterizadas como insatisfatórias, o que demonstra erro no 

momento da assepsia e preparo da região cervical para que 

haja coleta do material para análise. Todas estas três 

justificativas revelam um problema que pode ser observado em 

quase todo o estado da Praíba, que consiste na má formação 

técnica dos recursos humanos envolvidos no momento da 

coleta. Concluindo, na Tab. (2), observa-se que o índice de 

municípios que atingem valores acima de 5% no índice de 

insatisfatoriedade é bastante elevado, uma vez que o parâmetro 

de referência para este índice é menor ou igual a 5%, o que 

indica que uma grande proporção dos municípios conveniados 
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ao CEDC apresenta deficiências nestes processos de coleta e 

fixação do esfregaço. 

 

Tabela 2. Número de exames realizados no CDEC nas 4 macrorregiões nas 

cidades conveniadas. 

Macror

região 

Nº total 

de 

exames 

Nº de exames 

satisfatórios 

Nº de 

exames 

negativos 

Índice de 

insatisfatorie

dade 

insatisfato

riedade 

acima de 

5% 

I 14538 13679 13330 5,909% 37,037% 

II 21652 20731 20357 4,254% 36,111% 

III 9622 9313 9152 3,211% 19,231% 

IV 47 21 21 55,319% 100,000% 

Geral 45859 43744 42860 4,612% - 

Fonte: CEDC. 

 

 O índice de positividade, por sua vez, demonstra a 

sensibilidade dos processos de rastreamento e monitoramento 

das lesões causadas por HPV e a prevalência destas e tem 

como valor de referência deste parâmetro, valores maiores ou 

iguais a 3. Tanto o índice de positividade como o índice de 

insatisfatoriedade estão relacionados com a idetificação de 

possíveis erros nos processos de rastreamento e 

monitoramento das lesões intraepiteliais cervicais. Como 

observado na Tab. (3), o índice de positividade não alcançou o 

número mínimo estimado em nenhuma das macrorregiões de 

saúde, qualificando deficiência no monitoramento e 

rastreamento das lesões.  

 

Tabela 3. Índices de gestão da qualidade em laboratório de análises clínicas 

segundo exige a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Dados referentes ao 

Estado da Paraíba em 2016 nas cidades conveniadas ao CEDC. 
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Macrorr

egião 

Índice de 

positividade 

Índice de 

ASC total 

Índice de 

ASC relativo 

Razão entre 

ASC e SIL 

Índice 

de SIL 

I 2,551% 1,148% 44,986% 0,9127906 0,687% 

II 1,804% 0,994% 55,080% 1,3918918 0,251% 

III 1,729% 1,042% 60,248% 1,7017543 0,290% 

IV 0,000% 0,000% 0,000% 0 0,000% 

Geral 2,021% 1,052% 52,036% 1,220 0,395% 

Fonte: CEDC. 

 

 O índice de ASC total ou proporção de exames compatíveis 

com ASC expressa o percentual de diagnósticos com resultado 

de lesão indeterminada, uma vez que ASC não se configura 

como uma condição biológica e sim uma mistura de 

características observáveis que não permite configurar a lesão 

como LSIL ou HSIL, fator que não é desejável para o 

diagnóstico das pacientes por não apresentar precisão 

necessária para tratamentos mais específicos e eficientes 

(LETO; JÚNIO; PORRO; TOMIMORI, 2011). Desta forma o 

índice de ASC total é aceitável quando se encontra em valores 

menores que 5%. A tab. (3) demonstra que os valores para 

todas as macrorregiões se encontram dentro do parâmetro 

aceitável, o que configura bom treinamento e eficiência por 

parte dos citologistas do CEDC em diagnosticar as lesões com 

maior precisão. 

 O índice de ASC relativo expressa a proporção de exames 

com diagnóstico de atipia de significado indeterminado em 

células escamosas (ASC) entre os exames que caracterizam 

algum tipo de alteração. Estima-se como parâmetro de análise 

que este índice seja menor que 60%. Desta forma, como 

demonstrado na Tab. (3), apenas a macrorregião III extrapolou 

o valor de referência. A macrorregião I novamente demonstrou 
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o melhor valor para este índice, o que pode ser explicado por 

melhores condições geoeconômicas. A macrorregião IV não 

pode ser levada em consideração nesta análise uma vez que 

apresenta apenas 1 cidade conveniada, pois o cálculo deste 

índice não permite identificar déficits locais por município. 

 

Figura 2. Percentual das justificativas entre os exames de 

carater insatisfatório adquiridos no CEDC, em 2016. 

Fonte: CEDC. 

 

 Outros parâmetros importantes na análise que devem ser 

considerados são a Razão entre ASC e LSIL e o Índice de SIL. 

A Razão entre os valores que expressão atipias celulares de 

significado indeterminado em células escamosas (ASC) e 

lesões intraepiteliais escamosas (LSIL) configura uma 

abordagem diferenciada do Índice de ASC relativo. Ambos os 

parâmetros buscam consolidar um resultado verossímil 

referente a precisão dos citologistas envolvidos no momento da 

análise (ÁZARA; ARAÚJO; MAGALHÃES; AMARAL, 2014). 
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Desta forma, o parâmetro padrão para análise da razão entre 

ASC e LSIL deve ser menor ou igual a 3 e como demonstrado 

na Tab. (1), todas as macrorregiões apresentaram valor dentro 

dos parâmetros desejados, ou seja, fator que denuncia a boa 

precisão e treinamento técnico dos citologistas envolvidos no 

processo de diagnóstico das amostras, uma vez que estes 

conseguem diferencias com precisão as diferentes 

características celulares relacionadas às lesões intraepiteliais 

de baixo e alto grau. Quanto ao Índice de LSIL, este deve ser 

maior que 0,4% e tem por objetivo, medir a capacidade de 

monitoramento e rastreamento de lesões que são precursoras 

do câncer de colo de útero. Dessa forma, este índice é de 

extrema importância para notificar uma situação de risco 

elevado para câncer de colo uterino em uma determinada 

região ou constatar subnotificação ou deficiência no 

rastreamento da doença. Por sua vez, como observado na Tab. 

(3), apenas a macrorregião I demonstrou índice com valores 

esperados, o que corrobora com os dados anteriores, uma vez 

que esta macrorregião possui melhores condições 

geoeconômicas mais favoráveis. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

 Coclui-se portanto que a atenção à saúde da mulher no 

estado da Paraíba ainda tem muito a ser melhorado e 

aprimorado, principalmente nas unidades de coleta 

especializada no interior do estado. Onde tais locais 

apresentam diversos problemas no processo de coleta e 

processamento das amostras, principalmente na qualidade da 

fixação da amostragem nas lâminas para diagnóstico. Para 

evitar tais problemas, deve-se prezar pelo treinamento 
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especializado de recursos humanos e focar na boa conduta 

laboratorial, seguindo sempre as boas práticas em laboratório 

de análise clínica. Deve-se ainda prezar pelo atendimento 

humanizado às mulheres atendidas. 

 Para que as boas práticas em laboratório de análises clínicas 

sejam bem estabelecidos, deve-se respeitar todos os 

protocolos e procedimentos operacionais padrão (POP), 

favorecendo o melhoramento do rastreamento e monitoramento 

das lesões precursoras do câncer de colo de útero. 

 Ainda, apenas a partir da análise dos índices de qualidade 

em laboratório de análises clínicas se faz possível identificar 

mulheres em zonas de risco para lesões intraepiteliais de baixo 

e alto grau, fator que permite a utilização de  Políticas Públicas 

e medidas educativas que devem ser exigidas e especificadas 

para cada setor social. 
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RESUMO: A síndrome do ovário policístico (SOP) é uma das 
doenças metabólicas mais comuns em mulheres. Caracteriza-
se por anovulação crônica, resistência à insulina (RI) com 
hiperinsulinemia, hiperandrogenismo e hirsurtismo. É 
frequentemente associada a obesidade, síndrome metabólica, 
Diabetes Mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares. 
Recentemente, tem-se proposto a utilização de ômega-3 (O-3) 
em pacientes sindrômicas devido às suas ações anti-
obesidade, antioxidante e redutora da RI. O presente estudo 
objetivou avaliar, através de revisão bibliográfica, a eficácia da 
utilização do O-3 no tratamento da SOP. Foi realizada pesquisa 
em bases de dados digitais, sem restrição de idioma, utilizando 
artigos publicados entre 2012 e 2017. Dentre os documentos 
gerados, 12 artigos foram selecionados para compor esta 
revisão. A maioria dos estudos analisados mostrou efeitos 
benéficos da suplementação sobre os parâmetros laboratoriais 
de pacientes com SOP, o que incluiu melhora de perfil lipídico, 
níveis de testosterona e LH. A melhora da glicemia foi relatada 
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apenas em um estudo. Um estudo não demonstrou alterações 
no IMC das pacientes suplementadas. É possível concluir que 
a administração de O-3 se mostrou eficaz no controle e na 
prevenção de complicações metabólicas de pacientes com 
SOP, havendo consistência entre os estudos. Mais estudos são 
necessários no que se refere à dose a ser utilizada e ação de 
moléculas envolvidas. 
Palavras-chave: Síndrome do ovário policístico. Ômega-3. 

Tratamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A síndrome do ovário policístico (SOP) é reconhecida 

como uma das doenças metabólicas e hiperandrogênicas mais 

comuns em indivíduos do sexo feminino. Diferentes estudos 

revelam diferentes prevalências entre a população, porém, há 

certa concordância que os valores se encontram entre 5% e 

15% das mulheres. Mais especificamente, entre 6% e 10% 

dentre aquelas que se apresentam em idade reprodutiva 

(BALANI et al., 2013; DONESKY, 2014; KHANI; MARDANIAN; 

FESHARAKI, 2017; NASRI et al., 2017; ROSENFIELD, 2017). 

SOP caracteriza-se por uma morfologia ovariana típica: 

ovário aumentado, policístico, com uma cápsula espessada e 

esbranquiçada. Histologicamente, o córtex ovariano é 

espessado e esclerótico. Observa-se, também nas pacientes 

acometidas, anovulação crônica, resistência à insulina (RI) com 

hiperinsulinemia e hiperandrogenismo com consequente 

hirsutismo. Frequentemente, a doença pode estar associada à 

obesidade, síndrome metabólica, Diabetes Mellitus tipo 2 

(DM2), doenças cardiovasculares (DCV), esteatose hepática, 

acne e oligomenorréia ou amenorréia (ONER; MUDERRIS, 
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2013; ROSENFIELD; 2016; FAGHFOORI et al., 2017; RING, 

2017) 

A causa exata desta síndrome é desconhecida, porém, 

pelo que se sabe até o momento, pode ser resultado de uma 

combinação de fatores como exposição pré-natal a altos níveis 

de andrógenos, fatores epigenéticos e ambientais. Em alguns 

casos, parece haver também um padrão familiar, sugerindo um 

componente genético que se manifesta através de uma herança 

autossômica dominante (BRASIL. Portaria SAS/MS nº 1.321, 

de 25 de novembro de 2013; CHANG, 2014; CRUM, 2014; 

DONESKY, 2014). 

No que diz respeito à fisiopatologia, a hiperinsulinemia 

pode ser considerada o principal fator na patogênese do 

hiperandrogenismo encontrado na síndrome, devido ao seu 

efeito indutor no aumento da biossíntese de andrógenos, 

somado a uma diminuição dos níveis de globulina de ligação de 

hormônios sexuais (SHBG), cujas alterações provocam 

distúrbios menstruais frequentemente observados: 

oligomenorréia ou amenorréia. Entretanto, esse aumento na 

concentração sérica de andrógenos não costuma estar 

associado a sinais de virilização que não o hirsurtismo, a 

exemplo do aumento da massa muscular, engrossamento da 

voz ou aumento do clitóris (BALANI; 2014; ROSENFIELD; 

2016). 

Mulheres com SOP têm níveis elevados de hormônio 

luteinizante (LH) e de frequência e amplitude dos pulsos deste. 

Em muitas delas, observam-se, ainda, anormalidades no eixo 

reprodutivo hipotálamo-hipófise. A concentração de hormônio 

folículo-estimulante (FSH) pode encontrar-se normal ou 

diminuída, provocando aumento da relação LH/FSH. Algumas 

mulheres hiperandrogênicas apresentam elevações moderadas 
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dos níveis de prolactina, possivelmente associadas ao estímulo 

hipofisário promovido pelos estrogênios. Além disso, a 

hiperprolactinemia está intrisicamente associada ao aumento 

de androgênios adrenais (ROSENFIELD; 2016). 

Embora a maioria das mulheres com a síndrome do 

ovário policístico apresente quantidades adequadas de 

estrogênios, estes são secretados de forma acíclica, e 

contrastam com a deficiência na secreção de progesterona. 

Estas alterações hormonais, quando associadas ao estado de 

hiperandrogenismo, resultam em estímulo mitogênico 

constante ao endométrio, levando-o a um estado de hiperplasia. 

Esta estimulação é responsável, ainda, pela maior parte das 

neoplasias de endométrio que ocorrem em mulheres jovens, 

apresentando chance 3 vezes maior de desenvolverem esta 

neoplasia do que se comparado a população geral (BRASIL. 

Portaria SAS/MS nº 1.321, de 25 de novembro de 2013; 

CHANG, 2014; CRUM, 2014; KHANI; MARDANIAN; 

FESHARAKI, 2017). 

O tecido adiposo, especialmente a gordura visceral, 

parece estar significativamente envolvido na fisiopatologia da 

síndrome do ovário policístico, uma vez que produz várias 

proteínas - chamadas adipocitocinas - envolvidas em vias 

metabólicas que, quando não reguladas adequadamente, se 

relacionam ao desenvolvimento dessa doença. Dentre essas 

proteínas, a adiponectina é uma das mais abundantes e 

importantes, pois pode atuar melhorando a sensibilidade à 

insulina, bem como apresentar propriedades anti-inflamatórias 

e anti-aterogênicas. Recentemente, alguns estudos têm 

mostrado uma redução nos níveis de adiponectina em 

pacientes com SOP, ratificando sua importância na 
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fisiopatologia dessa condição clínica (MOHAMMADI et al., 

2012; RAFRAF et al., 2012; NADJARZADEH et al., 2015).  

A obesidade encontrada na síndrome do ovário 

policístico pode advir de modificações na função das 

adipocitocinas em questão, tendo como contribuição a ação de 

outra molécula: resistina. Trata-se de uma proteína produzida 

por macrófagos humanos que induz a resistência à insulina no 

fígado, nos músculos e no tecido adiposo, sendo capaz de 

influenciar a alimentação e o equilíbrio energético. Não por 

acaso, estudos recentes revelam que a resistina pode ter seus 

níveis aumentados no soro de pacientes com a síndrome do 

ovário policístico (AHIMA, 2013; ONER; MUDERRIS, 2013). 

Juntamente com a obesidade, aspectos clínicos 

comumente observados, como resistência à insulina e 

síndrome metabólica, encontram-se presentes em SOP e em 

outras patologias como a Doença Hepática Gordurosa Não 

Alcóolica (DHGNA). Partindo dessas observações, alguns 

relatos da literatura sugerem haver uma possível relação entre 

os altos níveis de insulina encontrados na SOP com o 

desenvolvimento da DHGNA (ONER; MUDERRIS, 2013; 

MACUT et al., 2017). 

No que diz respeito aos fatores de risco associados à 

síndrome do ovário policístico, destacam-se, sobretudo, os 

cardiovasculares. Dentre estes, a dislipidemia provavelmente é 

o mais persistente e mais prevalente, com a elevação de LDL-

c como observação predominante. SOP também está 

associada a marcadores não tradicionais de risco 

cardiovascular, como estresse oxidativo, trombose, apneia do 

sono, disfunção endotelial e rigidez arterial (MACUT; BJEKIĆ-

MACUT; SAVIĆ-RADOJEVIĆ, 2012; KARAKAS et al., 2016). 
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Essas alterações vasculares são resultado de um estado 

de inflamação crônica, que pode ser evidenciado, também, 

através das alterações nos níveis de citocinas pró-inflamatórias, 

a exemplo do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina 

6 (IL-6) e elevados níveis de proteína C-reativa (MOHAMMADI 

et al., 2012; SADEGHI et al., 2017). 

Adicionalmente, vários agentes externos desempenham 

papel fundamental na ocorrência e no tratamento da síndrome 

do ovário policístico. Dentre estes, pode-se destacar o padrão 

alimentar, a prática de atividades físicas, o tabagismo e o 

estresse. Dessa maneira, mudanças no estilo de vida e nos 

hábitos alimentares, que, sabidamente, levam a melhorias na 

sensibilidade à insulina, devem, portanto, ser consideradas 

como a terapia de primeira linha na síndrome do ovário 

policístico (BARBIERI; EHRMANN, 2017; FAGHFOORI et al., 

2017). 

Levando em consideração a fisiopatologia da síndrome 

em questão, evidencia-se a necessidade de utilização de um 

composto que possa vir a influenciar o metabolismo glicêmico 

e o lipídico das pacientes acometidas. Dessa forma, nos últimos 

anos alguns estudos têm procurado avaliar os possíveis efeitos 

da utilização de ômega-3 na SOP. (SADEGHI et al., 2017). 

Os ácidos graxos ômega-3 são encontrados, 

principalmente, em óleos vegetais e marinhos. No que concerne 

aos seus efeitos imunometabólicos, destacam-se os ácidos de 

cadeia longa eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico 

(DHA), presentes, sobretudo, nos óleos de peixe. Todavia, 

ainda são escassas as distinções entre os ácidos graxos 

essenciais de origem vegetal e os de cadeia longa no que se 

refere aos seus efeitos sobre o metabolismo dos lipídios e da 

glicose. (BIMBO, 2013; CALDER, 2013; SCHOBER, 2017). 



A EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DO ÔMEGA-3 NO TRATAMENTO DA SÍNDROME 
DO OVÁRIO POLICÍSTICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

303 
 

Além disso, nos últimos anos a ingestão de ômega-3 em 

dietas tem sido inferior à ingestão de ômega-6 (O-6), e esse 

desequilíbrio tem sido relacionado, segundo alguns estudos, ao 

desenvolvimento de doenças crônicas (BIMBO, 2013; 

KARAKAS et al., 2016; NADJARZADEH et al., 2015; RAFRAF 

et al., 2012). 

No que se refere aos possíveis efeitos benéficos da 

suplementação de ômega-3 em pacientes com síndrome do 

ovário policístico, destacam-se suas ações antiobesidade, 

antioxidante, anti-inflamatória - através da redução da síntese 

de prostaglandinas - e seus benefícios na redução da 

resistência à insulina; bem como possível papel 

antiandrogênico. Somam-se a estes efeitos os já conhecidos 

benefícios sobre doenças cardiovasculares - possivelmente 

pela redução dos níveis de LDL-c - e sobre a síndrome 

metabólica (CALDER, 2013; HAJISHAFIEE et al., 2016; KHANI; 

MARDANIAN; FESHARAKI, 2017; NADJARZADEH et al., 

2015). 

Embora muitos estudos relacionem o consumo de 

ômega-3 com o estado metabólico de várias doenças, os 

achados em pacientes com síndrome do ovário policístico ainda 

são poucos em quantidade e em consistência, necessitando de 

mais investigações a respeito. (MACUT; BJEKIĆ-MACUT; 

RAFRAF et al., 2012; SAVIĆ-RADOJEVIĆ, 2012; 

HAJISHAFIEE et al., 2016; SADEGHI et al., 2017)  

O presente estudo tem como objetivo, portanto, avaliar, 

através de revisão bibliográfica, a eficácia da utilização do 

ômega-3 no tratamento da síndrome do ovário policístico. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 
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Realizou-se pesquisa nas seguintes bases de dados: 

SCIELO, PUBMED, MEDLINE, Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A coleta de dados 

foi realizada em setembro de 2017, sendo a amostra composta 

por artigos publicados entre 2012 e 2017. Os descritores 

utilizados foram: síndrome do ovário policístico; ômega-3; 

tratamento. 

Os critérios para elegibilidade dos artigos foram: 

publicações nos últimos cinco anos, estudos relacionados com 

síndrome do ovário policístico, estudos relacionados com 

ômega-3, estudos que relacionassem síndrome dos ovários 

policísticos e ômega-3. Foram analisados tanto ensaios clínicos 

quanto revisões de literatura. Não houve restrição de idioma.  

Inicialmente, somando-se os resultados das diversas 

bases de dados utilizadas, foram encontrados 42 artigos. 

Removidas as réplicas, restaram 27. Após triagem, foram 

excluídos estudos não realizados em humanos, relatos de caso, 

publicações em congressos e estudos que não estavam de 

acordo com os objetivos deste artigo.  

Dois revisores independentes (CCNF e LFE) realizaram 

uma seleção a partir dos títulos dos artigos encontrados 

inicialmente e, quando disponíveis, dos resumos obtidos a partir 

da busca. Uma vez que houvesse discordância entre os 

avaliadores sobre os critérios de inclusão e exclusão, realizava-

se discussão sobre os artigos em questão até obter-se 

consenso final.   

Ao final, foram selecionados 12 artigos que abordavam 

diretamente o tema proposto. Dentre esses, 8 deles eram 

ensaios clínicos e os outros 4 eram revisões da literatura acerca 

do tema tratado. O processo de identificação e seleção dos 

artigos está representado no fluxograma da Figura (1). 
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Figura 1. Processo de identificação e seleção dos artigos. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

Os artigos selecionados foram extensivamente 

analisados para compor este documento, coletando as 

seguintes informações: ano de realização, método utilizado, 

resultados obtidos, discussão a respeito dos resultados e 

conclusões oriundas do trabalho em questão. As informações 

contidas nas demais fontes foram, então, selecionadas e 

integradas para compor o conteúdo deste artigo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conhecendo-se a base fisiopatológica da síndrome do 

ovário policístico, determina-se como alvo principal de seu 

tratamento a prevenção da hiperinsulinemia através de uma 

diminuição da resistência à insulina. Deste modo, a utilização 

de ômega-3 para tal finalidade vem sendo analisada devido aos 

seus possíveis efeitos positivos sobre o metabolismo da glicose 

(MACUT; BJEKIĆ-MACUT; SAVIĆ-RADOJEVIĆ, 2012). 

Nessa perspectiva, Karakas et. al. (2016) buscaram 

comparar, em mulheres com síndrome do ovário policístico, os 

efeitos do óleo de peixe, do óleo de linhaça e do óleo de soja 

sobre a homeostase da glicose, sobre os níveis de aminoácidos 

aromáticos, aminoácidos de cadeia ramificada e seus 

metabólitos plasmáticos. Todos estes relacionados com fatores 

como obesidade e resistência à insulina (GIESBERTZ; DANIEL, 

2016). Para tanto, foi realizado um estudo randomizado, duplo 

cego, paralelo de 3 grupos, cada um recebendo um dos tipos 

de óleo, em doses de 3,5g/dia, durante 6 semanas, incluindo 

um total de 54 participantes. Amostras plasmáticas de 51 

pacientes foram coletadas no início e ao fim do estudo para 

análise. Demonstrou-se, ao final, que os óleos de peixe e de 

soja melhoraram a resposta à insulina e aumentaram os níveis 

plasmáticos de vários aminoácidos aromáticos e de cadeia 

ramificada, diferindo significativamente do efeito do óleo de 

linhaça nesses aspectos. 

Os achados encontrados por Karakas et. al. (2016) 

podem ser resultado da presença significativa de DHA e EPA 

nos óleos de soja e, sobretudo, nos óleos de peixe, os quais 

são encontrados em menores quantidades no óleo de linhaça, 

como foi observado por Vargas et al. (2011) em estudo que 
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avaliou efeitos de ácidos graxos de cadeia longa versus óleos 

essenciais ômega-3 em mulheres com síndrome do ovário 

policístico. 

Já o estudo de Rafraf et al. (2012), investigou os efeitos 

da suplementação de 1g de ômega-3 em mulheres entre 20 e 

35 anos, com o IMC entre 25 e 40 kg/m², diagnosticadas com 

SOP. Para tanto, houve a divisão em dois grupos: um deles 

incluiu 30 indivíduos que receberam a suplementação de O-3, 

enquanto o outro grupo, contendo 31 pessoas, recebeu 

placebo. Após 8 semanas de estudo, foi possível concluir que a 

suplementação com ômega-3 promoveu alteração do 

metabolismo da glicose melhorando a sensibilidade insulínica, 

quando em comparação ao grupo controle. A longo prazo, 

postulou-se que o uso de O-3 em pacientes com SOP pode 

ajudar na diminuição dos sintomas relacionados à síndrome e 

na diminuição do risco de desenvolvimento de Diabetes Mellitus 

tipo 2. Esse resultado pode advir, justamente, pelo aumento de 

sensibilidade à insulina (KIM; CHOI, 2013). 

É possível observar, portanto, que os achados de Rafraf 

et al. (2012) vão ao encontro dos de Karakas et al. (2016) no 

que diz respeito ao efeito do ômega-3 sobre a resistência à 

insulina, uma vez que os estudos de ambos concordaram no 

que se refere ao aumento da sensibilidade à insulina quando 

em uso de ômega-3 em pacientes com síndrome do ovário 

policístico.  

Sadeghi et al. (2017) objetivaram avaliar o efeito da 

suplementação de ômega-3 na resistência à insulina em 

mulheres com SOP por meio de uma metanálise. Dentre 1202 

trabalhos avaliados, três estudos clínicos randomizados 

controlados foram selecionados, envolvendo 72 casos e 73 

controles. Os casos recebiam diariamente uma suplementação 
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com variação da dose de ômega-3 entre 1,2g e 3,6g e o 

seguimento dos estudos teve uma duração de 6 a 8 semanas. 

Ao final, os resultados mostraram que a suplementação de 

ômega-3 pode prevenir a RI, reduzindo o processo inflamatório 

e promovendo o acúmulo de gordura nos tecidos sensíveis à 

insulina, podendo atuar na redução da RI em pacientes com 

SOP. Por outro lado, vale salientar que também foram 

apresentados estudos que indicam a não influência de ômega-

3 na resistência à insulina. 

A controvérsia encontrada por Sadeghi et al. (2017) foi 

apontada pelos autores como resultado de diferenças em 

dosagem, duração de ensaio, presença de grupo controle, 

obesidade, gravidade da resistência à insulina e presença de 

outros fatores que possam intervir em RI. 

Dentre os diversos mecanismos possivelmente 

envolvidos, supõe-se que o aumento da resistência à insulina 

em SOP pode estar ligado à variabilidade das concentrações 

séricas do Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF-α) e da 

resistina, uma vez que altos níveis de insulina foram associados 

a variação nos níveis de TNF-α, devido à desfechos anti-

inflamatórios, e tendo em vista que os níveis de resistina no soro 

muitas vezes se encontram alterados nos pacientes com SOP 

(ONER; MUDERRIS, 2013; NAMBIAR et al., 2016). 

Oner e Muderris (2013) buscaram avaliar a eficácia e a 

segurança do ômega-3 no tratamento da SOP em 45 mulheres, 

comparando os níveis de TNF-α e de resistina, pré e pós-

tratamento nas pacientes, além de observar os efeitos clínico e 

hormonal da suplementação. Foram administrados 1500 mg de 

O-3 diariamente por 6 meses. Ao fim, constatou-se que os 

níveis de índice de massa corpórea (IMC), hirsutismo, insulina 

e resistência à insulina diminuíram significativamente durante o 
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tratamento, entrando em concordância com os resultados de 

Sadeghi et al. (2017), apesar de não ter havido alteração dos 

níveis plasmáticos de glicose. No que diz respeito ao perfil 

hormonal, os níveis séricos de LH e testosterona diminuíram e 

os níveis de SHBG aumentaram significativamente. Da mesma 

forma, os níveis de TNF-α mostraram um aumento significativo, 

e isso pode ser resultado da influência do O-3 sobre o 

metabolismo da insulina. Por outro lado, os níveis de resistina 

não apresentaram alteração, o que sugere a necessidade de 

mais estudos para esclarecer a relação entre essa proteína e a 

SOP.  

Outro ponto a ser levado em consideração na 

patogênese da síndrome do ovário policístico é a concentração 

dos níveis séricos de adiponectina. Aparentemente a 

hipoadiponectinemia pode estar associada à hiperinsulinemia e 

dislipidemia. Sabe-se, ainda, que um dos principais efeitos de 

EPA e DHA é a estimulação de Adipoq - gene da adiponectina 

- no tecido adiposo (MOHAMMADI et al., 2012; DUAN et al., 

2017). 

Com base nessa associação, Nadjarzadeh et al. (2015) 

procuraram estabelecer uma relação entre a suplementação de 

ômega-3 sobre os níveis de visfatina (proteína produzida pelo 

tecido adiposo visceral), adiponectina e sobre os índices 

antropométricos em mulheres com SOP. Através de um ensaio 

clínico randomizado duplo-cego controlado por placebo 

realizado em 84 mulheres, entre 20 e 40 anos e IMC entre 25 e 

40 kg/m², um grupo de pacientes recebeu suplementação de O-

3 e o outro recebeu placebo, ambos durante 8 semanas. Após 

a intervenção, foi possível observar que a concentração de 

visfatina não mudou em nenhum dos grupos, entretanto, no 

grupo submetido a administração da suplementação a média da 
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concentração de adiponectina aumentou e houve melhora 

significativa dos níveis de LH, da relação cintura-quadril e da 

relação LH/FSH. 

Ainda nessa linha de raciocínio, Mohammadi et al. (2012) 

investigaram os efeitos da administração de ômega-3 sobre os 

níveis séricos de adiponectina e sobre alguns fatores de risco 

metabólicos em pacientes com SOP. O estudo consistiu em um 

ensaio clínico controlado duplo-cego randomizado realizado 

com 64 pacientes entre 20 e 35 anos, diagnosticadas com a 

síndrome, que apresentavam sobrepeso ou obesidade. 

Inicialmente, 32 participantes receberam ômega-3 diariamente 

durante 8 semanas, enquanto as demais receberam placebo. 

Ao final, observou-se que não houve diferenças significativas 

entre os grupos em relação ao peso, ao IMC, à circunferência 

abdominal e na relação cintura-quadril, assim como não foram 

demonstradas alterações significativas nos níveis séricos de 

proteína C-reativa. Por outro lado, o grupo que recebeu a 

administração de O-3 aumentou, significativamente, os níveis 

séricos de adiponectina e HDL-c, além de apresentar 

diminuição de glicemia, nível de insulina, níveis séricos de 

triglicerídeos, colesterol total e LDL-c. Quanto a este último 

composto analisado, é proposto, nesse estudo, que a ingestão 

de óleo de peixe melhora a atividade hepática do receptor de 

LDL-c, reduzindo sua síntese e aumentando seu catabolismo.  

Observa-se, portanto, concordância entre os estudos de 

Nadjarzadeh et al. (2015) e Mohammadi et al. (2012) no que 

concerne ao aumento dos níveis séricos de adiponectina após 

a ingestão continuada de ômega-3. Embora os achados 

restantes não tenham sido análogos, ao que tudo indica a 

administração de O-3 trouxe benefícios para os grupos tratados 

em ambos os estudos. Sugere-se, portanto, que os efeitos 
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positivos podem ser parcialmente devidos ao aumento da 

produção de adiponectina. 

Sabe-se, também, da relação existente entre a síndrome 

do ovário policístico e o aumento do risco cardiovascular, que 

tem a dislipidemia como o mais persistente e mais prevalente 

fator causal, traduzida através de elevação dos níveis de LDL-

c e de estresse oxidativo. Além disso, decréscimo dos níveis de 

HDL-c pode ser encontrado em pacientes obesos com SOP a 

partir da terceira década de vida (HU et al., 2009; PHELAN et 

al., 2010). 

Nessa perspectiva, o estudo de Macut et al. (2012) 

observou que em mulheres com a síndrome do ovário 

policístico a terapia baseada em mudanças no estilo de vida e 

uso de sensibilizadores de insulina não resultou em efeitos 

significantes na dislipidemia. Por outro lado, a suplementação 

com ômega-3 se mostrou promissora para a melhora dos níveis 

de colesterol total, LDL-c, triglicerídeos, da sensibilidade à 

insulina, da inflamação e do estresse oxidativo. 

Já Khani et al. (2017), através de um ensaio clínico 

duplo-cego em 88 pacientes com SOP, avaliaram o efeito da 

suplementação de ômega-3 sobre os sintomas da síndrome em 

questão. Para tanto, os participantes foram divididos em 2 

grupos: em um deles administrou-se 2g/dia de ômega-3 durante 

6 meses e outro grupo recebeu placebo. Ao final do estudo, 

evidenciou-se no grupo submetido ao tratamento com O-3 

significativa diminuição da circunferência abdominal, melhora 

do perfil lipídico, com redução do LDL-c e dos triglicerídeos, 

além do aumento do HDL-c e da diminuição dos índices de 

massa corpórea (IMC), assemelhando-se ao que foi observado 

por Macut et al. (2012). Por outro lado, o número de folículos 

ovarianos, o tamanho do ovário, o volume de sangramento 
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durante o período menstrual, a duração da hemorragia 

menstrual e o escore do hirsutismo foram semelhantes em 

ambos os grupos - teste e placebo - sendo as diferenças 

estatisticamente não significativas. 

Por sua vez, o estudo conduzido por Nadjarzadeh et al. 

(2013) procurou determinar o efeito da suplementação de 

ômega-3 sobre o estado menstrual e sobre os níveis de 

testosterona, de SHBG e do índice de androgênio livre (FAI), 

que é determinado pela razão entre esses dois últimos valores, 

em mulheres com SOP. Foi realizado um ensaio clínico 

randomizado duplo cego controlado por placebo com um total 

de 78 pacientes com idades entre 20 e 40 anos e IMC acima de 

25 kg/m². As pacientes do grupo teste receberam 3g de ômega-

3 por dia durante 8 semanas. Amostras de sangue foram 

coletadas para análise antes e depois da intervenção. Ao final, 

os resultados mostraram que a suplementação de O-3 reduziu 

as concentrações de testosterona e contribuiu para a 

regularização do ciclo menstrual, apesar de não alterar 

significativamente os valores de SHBG e do FAI.  

A regularização do ciclo menstrual pode, segundo Khani 

et al. (2017), ser resultado do efeito do ômega-3 na diminuição 

da concentração de testosterona nessas pacientes. 

Nessa mesma perspectiva, Hajishafiee et al. (2016) 

realizaram uma revisão sistemática com meta-análise de 

ensaios clínicos que investigaram os efeitos da suplementação 

de ômega-3 em níveis plasmáticos de andrógenos em mulheres 

adultas com SOP. O resultado mostrou uma ligeira redução nos 

níveis séricos de testosterona total após suplementação de O-

3. No entanto, a deidroepiandrosterona (DHEA) e a SHBG não 

foram afetadas, tal como foi evidenciado por Nadjarzadeh et al. 

(2013). Além dos potenciais benefícios anti-androgênicos do O-
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3, há evidências de que a suplementação fornece efeitos 

benéficos sobre os fatores de risco cardio-metabólicos, 

incluindo a resistência à insulina, dislipidemia, inflamação 

sistêmica e obesidade, que são alguns dos principais fatores 

patogênicos relacionados a SOP 

Por fim, no que diz respeito ao mecanismo genético pelo 

qual se expressam os benefícios oriundos da administração de 

ômega-3 (O-3) em pacientes com síndrome do ovário policístico 

(SOP), Nasri et al. (2017) afirmam que é decorrência da 

regulação da expressão gênica de LDLR – que pode apresentar 

mutações - envolvido na diferenciação de adipócitos, 

armazenamento de ácidos graxos e metabolismo da glicose; e 

de PPAR-γ, que desempenha papel fundamental na patologia 

de doenças como diabetes, aterosclerose e câncer, 

encontrando-se em baixa expressão nessas enfermidades 

(ANDERSON et al., 2014; EL-AZIZ et al., 2016; JIANG et al., 

2017; OHN et al., 2017). 

Neste mesmo estudo, Nasri et al. (2017), objetivaram 

determinar os efeitos da suplementação de O-3 na expressão 

genética envolvida na via de insulina e sinalização lipídica em 

indivíduos com SOP. Para tanto, realizaram um ensaio clínico 

prospectivo duplo-cego com controle por placebo em 60 

pacientes diagnosticadas com a síndrome, administrando ao 

grupo submetido ao tratamento 1000 mg de O-3 duas vezes ao 

dia durante 12 semanas. Ao final, observou-se que a 

suplementação teve efeitos benéficos sobre a expressão gênica 

de PPAR-γ e LDLR, sem, contudo, alterar a expressão gênica 

de Lp(a) - o qual atua como aterogênico considerável - e GLUT-

1, consideravelmente relacionado com transporte de glicose 

(POKROVSKY et al., 2017). 
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4 CONCLUSÕES  

 

Em vista dos resultados obtidos nesta revisão, é possível 

concluir que a administração de ômega-3 em pacientes com 

síndrome do ovário policístico mostrou-se eficaz, uma vez que 

há consistência entre os estudos no que diz respeito aos efeitos 

benéficos do O-3 sobre a diminuição do índice de massa 

corporal, da resistência à insulina e dos níveis plasmáticos de 

testosterona, além do aumento dos níveis de adiponectina e da 

melhora do perfil lipídico. Pode ser útil, ainda, no controle e 

prevenção de complicações metabólicas de pacientes com 

SOP, como Diabetes Mellitus Tipo 2 e Doenças 

Cardiovasculares. 

Entretanto, uma vez que ainda não há concordância no 

que se refere a dosagem a ser administrada, mais estudos 

devem ser realizados com essa abordagem. Além disso, são 

necessários também maiores estudos acerca da influência da 

administração de ômega-3 sobre a glicemia, sobre os níveis de 

visfatina, resistina, SHBG e TNF-α e sobre os possíveis efeitos 

adversos resultantes dessa suplementação, já que muitos 

estudos sequer os relataram. 
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RESUMO: O presente estudo objetivou averiguar o acesso de 

mulheres aos exames de rastreamento do câncer de mama. 

Trata-se de um estudo do tipo transversal com abordagem 

quantitativa, realizado numa Unidade Integrada de Saúde da 

Família em João Pessoa – PB, com uma amostra de 70 

mulheres. Os dados obtidos foram computados e submetidos a 

cálculo de distribuição de frequência das variáveis estudadas, 

utilizando-se o Programa Microsoft Excel. Predominou no 

estudo mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos (25), pardas 

(31), casadas/união estável (45), ensino médio completo (29), 

sem ocupação remunerada (31). A maioria foi orientada quanto 

aos exames mamários (55), prevalecendo o autoexame das 

mamas e a mamografia (17), pelos profissionais da saúde (33). 

Não realizam o autoexame das mamas (22), realizam exame 

clínico das mamas (50), mamografia e USG das mamas (30). A 

marcação dos exames demora 1 mês ou mais (26), bem como 
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sua realização (22), os resultados dos exames foram recebidos 

em 15 dias (18), mostrando-os aos profissionais da saúde em 1 

semana (14), o acesso aos exames mamários foi avaliado como 

muito ruim (11). Permitiu-se concluir que as mulheres realizam 

os exames de rastreamento do câncer de mama, porém o 

acesso das mesmas aos exames de imagem mamários 

mostrou-se insatisfatório em relação ao tempo entre a 

marcação e resultado dos exames. 

Palavras-chave: Saúde da Mulher. Câncer de Mama. 

Rastreamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama (CM) é uma neoplasia maligna que 

origina-se através do crescimento desordenado de células 

anormais, provocado devido alterações genéticas, sendo 

ocasionadas por hereditariedade ou por fatores fisiológicos e 

ambientais. Esse processo é de progressão lenta, podendo 

levar muitos anos para que o tumor torne-se palpável (BRASIL, 

2013). 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer – INCA, é 

o tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil e no 

mundo, chegando a aproximadamente 25% de novos casos por 

ano, sendo incidente nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. A estimativa para o ano de 2017 é de 57.960 

mil casos de câncer de mama no Brasil. Na Paraíba, estima-se 

que a cada 100 mil mulheres, surjam 800 novos casos, sendo 

250 em João Pessoa. Apesar da maioria dos casos 

apresentarem bom prognóstico, o índice de mortalidade ainda 

é grande, sendo o câncer de mama responsável por 

aproximadamente 15 mil óbitos de brasileiras no ano de 2013, 
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devido ao diagnóstico e tratamento tardios na grande maioria 

dos casos (INCA, 2015a). 

Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de 

mama são história hormonal e reprodutiva da mulher, histórico 

familiar, sedentarismo, obesidade, uso de substâncias 

químicas, a exemplo do álcool e do tabaco, entre outras. A 

idade avançada destaca-se como um dos principais fatores que 

contribuem nesse processo, estando mais propensas mulheres 

entre 35 e 50 anos (INCA, 2015b). 

A prevenção do câncer de mama é realizada através da 

diminuição da exposição aos fatores de risco. Muito embora a 

hereditariedade e o histórico reprodutivo da mulher sejam 

imutáveis, a mudança dos fatores possíveis colabora 

efetivamente para que o câncer de mama não se desenvolva 

(BRASIL, 2013). 

Segundo Junior (2010), o câncer de mama tornou-se 

indiscutivelmente um problema de saúde pública, considerando 

a redução da sua incidência um desafio, fazendo-se necessária 

uma maior atenção administrativa dos gestores para o incentivo 

às ações voltadas a detecção precoce e rastreamento, visando 

o declínio da morbi-mortalidade e aumento da sobrevida das 

mulheres acometidas. 

O autoexame das mamas (AEM), o exame clínico das 

mamas (ECM), executado por um profissional capacitado e a 

mamografia (MMG), são os exames de detecção precoce do 

câncer de mama, dentre os quais a MMG é considerada o 

exame padrão ouro (JUNIOR, 2010; RENCK et al., 2014). 

A mamografia trata-se de um exame de imagem do 

tecido mamário, a fim de identificação da presença de nódulos 

(PEREIRA et al., 2014). É realizada com o objetivo de rastrear 

mulheres assintomáticas, acompanhar as que possuem 
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sintomas, analisar diagnósticos e monitorar os grupos de alto 

risco, sendo comprovada como o método mais eficaz para estes 

fins.  Estudos comprovam que houve redução da mortalidade 

de 25% a 45% na faixa etária das mulheres maiores de 50 anos 

através da mamografia (ROMEIRO-LOPES et al., 2015). 

Moura et al (2014) relata que a Unidade de Saúde da 

Família (USF) é a porta de entrada para a educação e 

promoção da saúde e prevenção das doenças. É responsável 

por indicar a mamografia para mulheres sintomáticas em 

qualquer faixa etária. De acordo com o preconizado pela 

Portaria nº 61 de 01 de outubro de 2015, a mamografia é 

indicada para mulheres assintomáticas entre 50 e 69 anos. 

Sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) possui 

fragilidades no que diz respeito à facilidade ao acesso da 

comunidade aos exames de rotina solicitados através das 

USF´s. O acesso das mulheres aos exames de rastreamento 

do câncer de mama, em especial à mamografia, não difere dos 

demais, principalmente no que concerne ao tempo levado 

desde a solicitação até o recebimento do resultado do exame. 

Nesta perspectiva, o acesso aos exames de 

rastreamento do câncer de mama, torna-se primordial para a 

melhoria da qualidade da assistência e prestação de serviços à 

população feminina, facilitando a identificação de possíveis 

riscos relacionados à sua saúde.     

Portanto, o objetivo do presente estudo consistiu em 

averiguar o acesso das mulheres aos exames de rastreamento 

do câncer de mama numa Unidade Integrada de Saúde da 

Família no município de João Pessoa – PB. 

2 MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de um estudo do tipo transversal, com 

abordagem quantitativa, realizado numa Unidade Integrada de 

Saúde da Família no município de João Pessoa – PB. A coleta 

de dados foi realizada no mês de outubro de 2016.  

A população foi constituída por mulheres que residem na 

área de abrangência da Unidade Integrada de Saúde da Família 

e, a amostra constituiu-se por 70 mulheres cadastradas em uma 

das quatro unidades. Os critérios de inclusão foram: estar na 

faixa etária de 40 a 69 anos, concordar em participar do estudo 

e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Excluíram-se do estudo mulheres com comprometimento 

sensorial, dificultando responder as questões abordadas. 

O recrutamento das mulheres foi feito por livre demanda 

nas dependências da Unidade nos turnos da manhã e tarde. 

Para a aplicação do formulário utilizou-se, previamente, uma 

abordagem clara e concisa sobre os objetivos e os termos 

éticos da pesquisa, onde todas as participantes envolvidas 

aceitaram voluntariamente participar do mesmo. Durante a 

entrevista, lhes foram esclarecidas possíveis dúvidas que 

surgiam de acordo com os questionamentos. 

Como instrumento de coleta dos dados foi utilizado um 

formulário semi-estruturado, para caracterização das 

participantes do estudo, contendo as seguintes variáveis: faixa 

etária, cor da pele, estado civil, escolaridade, ocupação 

principal remunerada, renda familiar, orientação de exames 

para detecção precoce do câncer de mama, exames 

orientados, fonte de orientação, serviço de realização dos 

exames, frequência do autoexame das mamas, realização do 

exame clínico das mamas, realização dos exames de imagem 

mamários, tempo para marcação, tempo para realização, tempo 

para receber o resultado e avaliação do acesso, no qual 
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permitiram caracterizar o status socioeconômico e demográfico 

das mulheres, averiguar o acesso aos exames de rastreamento 

do câncer de mama, identificar a regularidade de suas práticas 

preventivas e as dificuldades enfrentadas por elas para 

realização dos mesmos. 

Os dados coletados foram analisados com base na 

literatura pertinente ao assunto abordado, de modo quantitativo, 

através da estatística e apresentados por meio de tabelas 

elaboradas com os recursos do Programa Microsoft Excel. 

Em conformidade com a Resolução 466/12, a pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraiba 

(CEP/CCS/UFPB), Protocolo 0569/16, CAEE 

58663516.5.0000.5188. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A análise dos dados socioeconômicos da pesquisa 

revelou que das 70 mulheres entrevistadas, 36% (25) possuíam 

idade entre 40 e 49 anos, a maioria delas 44% (31) considerava-

se pardas, mulheres casadas ou em uma união consensual 

estável estiveram em maior número com 64% (45). Em relação 

ao grau de escolaridade, 41% (29) possuíam o ensino médio 

completo. Quanto ao vinculo empregatício, 44% (31) não 

exercem nenhuma ocupação remunerada, a renda familiar de 

86% (60) dessas mulheres consiste de 1 a 3 salários mínimos. 

Tabela (1).  

 

Tabela 1. Distribuição percentual do perfil sócio-econômico e 

demográfico das mulheres de uma Unidade Integrada de Saúde 

da Família. João Pessoa, 2016 (N=70). 
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VARIÁVEIS 

 VALOR 

N % 

Faixa etária 

40 – 49 anos 

50 – 59 anos 

60 – 69 anos 

 

25 

22 

23 

 

23 

7 

9 

31 

 

10 

45 

6 

9 

 

36 

31 

33 

Cor da pele 

Branca 

Amarela 

Preta 

Parda 

 

33 

10 

13 

44 

Estado civil 

Solteira 

Casada/União consensual estável 

Separada/Divorciada 

Viúva 

 

14 

64 

9 

13 

Escolaridade 

Sem escolaridade 

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

 

3 

25 

5 

2 

29 

1 

5 

 

4 

36 

7 

3 

41 

2 

7 

Ocupação principal remunerada 

Aposentada/Pensionista 

Ocupação remunerada 

Não exerce ocupação remunerada 

 

18 

21 

31 

 

26 

30 

44 

Renda familiar 

< 1 salário mínimo 

 

5 

 

7 
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1 a 3 salários mínimos 

3 ½ a 5 salários mínimos 

60 

5 

86 

7 

Fonte: Pesquisa direta, 2016 

 

De acordo com os resultados apresentados, a 

prevalência de faixa etária das participantes da pesquisa se deu 

entre 40 e 49 anos, em concordância com um estudo de 

Rezende et al (2009) realizado no Hospital do Câncer III do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) com 104 mulheres, onde 

45,2% (47) delas possuíam idade ≤ a 49 anos. Em relação à cor 

da pele, a maioria considera-se parda, corroborando com a 

pesquisa realizada por Silva; Soares; Rego de Jesus (2013) 

com 116 mulheres de uma USF em um município Sudoeste 

baiano, que 42,2% (49) se autodeclaram com a referida cor. 

Neste estudo, a maior parte das entrevistadas são 

casadas ou convivem em união estável consensual, resultado 

similar a uma pesquisa realizada no Maranhão por Neto et al 

(2013) com uma amostra de 2.309 pessoas, onde 58,7% (1355) 

delas vivem em união consensual, como também no trabalho 

realizado por Silva; Soares; Jesus (2013) com 116 mulheres de 

uma USF em um município Sudoeste baiano, que 66,4% (77) 

são casadas.  

No que diz respeito à escolaridade, percebemos que a 

maioria não possui ensino superior, também visto no estudo de 

Silva (2011) que 86,4% (70) foram consideradas de baixa 

escolaridade, enquanto que em um estudo realizado Lima et al 

(2011) no estado do Maranhão com mulheres jovens mostra 

que 33,4% (964)  das entrevistadas estudaram entre 5 e 8 anos. 

Em relação ao vínculo empregatício, os resultados mostraram 

que grande parte da amostra não possui ocupação 

remunerada, evidenciado por Lima (2011), onde 48,5% (1401) 
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não trabalham e, das mulheres estudadas por Neto et al (2013), 

43% (993) estão desempregadas. 

Para Araujo e Davim (2012), a renda e o nível de 

escolaridade elevados estão diretamente ligados com a prática 

dos exames de detecção precoce do câncer de mama, onde a 

população desprovida de informações acerca da importância 

dos exames mamários, se tornam, por sua vez, resistentes a 

realização dos mesmos. 

Os resultados encontrados na Tab. (2) revelaram que a 

maior parte 79% (55) das mulheres foi orientada quanto aos 

exames para a detecção do câncer de mama, prevalecendo o 

autoexame e a mamografia com 31% (17), tendo como fonte de 

orientação, em sua maioria, os profissionais da saúde (60%).  

 

Tabela 2. Distribuição percentual das mulheres de uma 

Unidade Integrada de Saúde da Família, segundo orientações, 

tipos de exames e fonte de orientações sobre detecção precoce 

do câncer de mama. João Pessoa, 2016 (N = 70). 

 VALOR 

VARIÁVEIS N % 

Orientação de exames para 

detecção do câncer de mama 

Sim 

Não 

 

 

55 

15 

 

2 

9 

8 

17 

6 

 

 

79 

21 

Exames orientados 

Autoexame 

Mamografia 

Autoexame + ECM* + Mamografia 

Autoexame + Mamografia 

 

3 

16 

15 

31 

11 
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Autoexame + Mamografia + 

Ultrassonografia das mamas 

Mamografia + Ultrassonografia das 

mamas 

Autoexame + ECM* + Mamografia + 

Ultrassonografia das mamas 

 

6 

 

7 

 

 

33 

17 

5 

 

11 

 

13 

Fonte de orientação 

Profissionais da saúde 

Televisão 

Outro 

 

60 

31 

9 

Fonte: Pesquisa direta, 2016 

*Exame clínico das mamas 

 

A realização da prática do autoexame e o exame clínico 

das mamas não possuem relevante eficácia no que abrange a 

mortalidade por câncer de mama, pelo fato de, na maioria das 

vezes, não identifica o tumor precocemente, sendo incentivados 

como parte integrante do processo de conscientização e 

autoconhecimento do corpo, principalmente em áreas que não 

abrangem o rastreamento mamográfico, considerando então a 

mamografia o principal exame para detecção precoce do câncer 

de mama, capaz de identificar alterações ainda em estágio 

inicial (NETO et al., 2013).  

A Unidade de Saúde da Família (USF) é o primeiro nível 

de atenção em saúde para a população, tornando-se primordial 

o acesso de qualidade e encaminhamento adequado e eficaz 

para os outros níveis de atenção (MOURA et al., 2014). No 

entanto, enfrentam diversos problemas em relação à prestação 

de serviços qualificados, que abrange desde a infra-estrutura 

das unidades até a má administração por parte dos gestores, 
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afetando diretamente o atendimento à comunidade frente às 

suas necessidades (ALVARES; CORRÊA; ARANTES, 2013). 

A maioria das participantes deste estudo foram 

orientadas quanto aos exames de detecção precoce do câncer 

de mama, sendo os mais prevalentes o AEM e a MMG, tendo 

como principal fonte de orientação os profissionais da saúde. 

Resultado observado no estudo de Silva (2011), mostrou que 

65,4% (53) receberam orientações acerca da realização dos 

exames mamários, 48,1% (38) e 31,6% (25) tiveram como tipo 

de exame orientado o autoexame e a mamografia, 

respectivamente. Em relação à fonte de orientação, 56,4% (36) 

foi orientada por algum profissional da saúde, sendo na 

Unidade de Saúde da Família ou na Rede Especializada em 

Saúde. 

De acordo com Moura et al (2014), o papel do enfermeiro 

na USF em relação à detecção precoce do câncer de mama, 

consiste na orientação e realização de ações educativas à 

respeito do tema para conscientização das práticas preventivas, 

bem como, identificação dos grupos de risco afim de reduzir a 

mortalidade em decorrência desta doença. 

 Das 70 entrevistadas, a maioria 32% (22) não realiza o 

autoexame, entretanto 71% (50) foram submetidas ao exame 

clínico das mamas. Realizaram a mamografia e 

ultrassonografia das mamas 43% (30), as que realizaram 

apenas a mamografia constituiu 36% (25). Do total de 79% (55) 

que realizaram a mamografia, 82% (45) a realizaram por 

rastreamento e 18% (10) por achados mamários, 49% (27) 

destas mulheres a realizam uma vez ao ano e 41 (75%) através 

do serviço público. Tabela (3). 
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Tabela 3. Distribuição das mulheres de uma Unidade Integrada 

de Saúde da Família, segundo a realização dos exames 

mamários. João Pessoa, 2016 (N = 70). 

 VALOR 

VARIÁVEIS N % 

Frequência do autoexame 

Não realiza 

1 vez por semana 

A cada 15 dias 

1 vez ao mês 

Irregularmente 

 

22 

10 

4 

19 

15 

 

 

50 

20 

 

 

 

 

25 

1 

30 

 

14 

 

45 

10 

 

 

12 

 

32 

14 

6 

27 

21 

Realização do exame clínico das 

mamas 

Sim 

Não 

 

 

71 

29 

Realização dos exames de imagem 

mamários 

Mamografia 

Ultrassonografia das mamas 

Mamografia + Ultrassonografia das 

mamas 

Não realizou 

 

 

36 

1 

43 

 

20 

Motivo da realização da 

mamografia 

Rastreamento 

Achados na mama 

 

82 

18 

Motivo da não realização da 

mamografia 

Falta de interesse 

Dificuldade na marcação 

 

 

80 

20 
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Frequência da mamografia 

1 vez ao ano 

A cada 2 anos 

> 2 anos 

Serviço de realização 

Público 

Privado 

3 

 

27 

6 

22 

 

41 

14 

 

49 

11 

40 

 

75 

25 

Fonte: Pesquisa direta, 2016  

 

Os resultados obtidos nos mostraram que a maioria das 

participantes da pesquisa não realiza o autoexame das mamas, 

sendo observado resultado similar no estudo de Neto et al 

(2013) onde 69,7% (1610) não realizavam. Outro estudo 

realizado por Sousa (2015) em Mossoró/RN com 362 mulheres 

revelou que 58,4% (263) não tinham a prática do autoexame 

das mamas. Mediante o exposto levanta-se a suposição que as 

maioria das mulheres estudadas nos estados nordestinos, não 

possui o autoconhecimento sobre o seu corpo no que diz 

respeito à suas mamas. Obtivemos resultados positivos quanto 

a pratica do ECM nas entrevistadas, em consenso com Silva 

(2011), que 50% (12) das participantes da pesquisa tiveram 

suas mamas examinadas antes. A mamografia e a 

ultrassonografia das mamas destacou-se nesta pesquisa por 

terem sido realizadas pela maior parte da amostra, em serviço 

público e uma vez ao ano, corroborando com os dados da 

pesquisa desenvolvida por Silva; Soares; Rego de Jesus 

(2013), em que no tocante a realização de exames, 69,8% (81) 

de mulheres realizou a mamografia e no estudo realizado por 

Silva (2011) 33,3% (8) alegaram ter realizado a ultrassonografia 

mamária. De acordo com os resultados, a procura pelos 
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exames de imagem mamários ocorre por mulheres na faixa 

etária que não abrange o grupo de risco, fugindo das 

recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento do 

câncer de mama. 

O AEM não possui eficácia no que concerne ao 

rastreamento para o câncer de mama, tornando-se dispensável 

o ensino de sua prática correta e fixa, porém a observação e 

palpação das mamas tornam-se primordial no que abrange o 

autoconhecimento sobre o seu corpo, contribuindo para ampliar 

a capacidade de detecção precoce de alterações nas mamas, 

bem como os sinais e sintomas de câncer de mama (BRASIL, 

2015). 

De acordo com Borges et al (2016) mulheres entre 40 e 

49 anos devem realizar anualmente o ECM a fim de 

investigação mamária e o exame mamográfico é recomendado 

para mulheres entre 50 e 69 anos a cada dois anos. Conforme 

Oliveira et al (2011) a mamografia mostra-se eficaz para análise 

diagnóstica, acompanhamento de mulheres sintomáticas e 

monitoramento de grupos de alto risco. 

Os resultados obtidos de acordo com as 41 (75%) 

mulheres que realizaram os exames mamários através do 

serviço público relataram que o tempo para marcação dos 

exames sucedeu em um mês ou mais (63%), dentre os quais 

9,5% (6) demoraram de dois a cinco meses, e 4,7% (3) de nove 

meses a um ano. Em relação ao tempo para realização dos 

referidos exames a maioria (54%) relatou tempo maior ou igual 

a um mês, destas, 3,7% (2) levaram quatro meses para realizá-

lo. Em relação ao resultado, a maioria das mulheres (44%) o 

recebeu com quinze dias após a realização e mostraram ao 

profissional que o solicitou após uma semana (59%). Em 

relação a avaliação do acesso aos exames mamários, 27% (11) 
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consideraram muito ruim em decorrência da demora na 

marcação. Tabela (4).  

 

Tabela 4. Distribuição das mulheres da USF Nova União, 

Distrito Sanitário III, segundo marcação, realização, resultado e 

acesso aos exames mamários. João Pessoa, 2016 (N=41) 

 VALOR 

VARIÁVEIS N % 

Tempo para marcar a mamografia 

Até 15 dias 

≥ 1mês 

 

15 

26 

 

37 

63 

Tempo para realizar a mamografia 

Até 1 semana 

 15 dias 

≥ 1 mês 

 

12 

7 

22 

 

29 

17 

54 

Tempo para receber o resultado da 

mamografia 

Até 1 semana 

 15 dias 

≥ 1 mês 

 

 

12 

18 

11 

 

 

29 

44 

27 

Tempo para mostrar o resultado ao 

profissional solicitante 

Não mostrou 

Até 1 semana 

 15 dias 

≥ 1 mês  

 

 

3 

24 

5 

9 

 

 

7 

59 

12 

22 

Avaliação do acesso aos exames 

Muito bom 

Bom 

Nem bom, nem ruim 

 

4 

9 

8 

 

10 

22 

19 
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Ruim 

Muito ruim 

9 

11 

22 

27 

Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

No que concerne ao tempo de marcação até a consulta 

para apresentar o resultado dos exames mamários realizados 

ao profissional solicitante, pode-se observar neste estudo que 

houve um tempo elevado, considerando as recomendações no 

Ministério da Saúde no ano de 2012 o tempo máximo para 

confirmação diagnóstica do câncer de mama consista em 90 

dias (BRASIL, 2012) 

De acordo com os resultados, surge a hipótese que a 

demanda de mamografias está cada dia mais alta, em 

contrapartida o SUS possui fragilidades no que diz respeito ao 

encaminhamento dessas mulheres para a realização do 

referido exame, considerando o baixo número de convênios do 

SUS com laboratórios de imagem particulares, 

sobrecarregando os hospitais de referência em diagnóstico do 

câncer de mama. 

Neste sentido, este estudo abre novas perspectivas à 

pesquisa, a partir da proposição de estratégias voltadas à maior 

acessibilidade das mulheres aos exames de rastreamento do 

câncer de mama, no que tange a agilidade do diagnóstico 

precoce. Assim, evitando sua detecção tardia, acarretando na 

diminuição do índice de morbimortalidade e o aumento da 

sobrevida das mulheres. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados permitem concluir que as mulheres 

participantes do estudo apresentam práticas regulares quanto 
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aos exames de rastreamento do câncer de mama, em 

contrapartida o acesso das mesmas aos exames de imagem 

mamários mostrou-se insatisfatório em relação ao tempo 

concebido entre a marcação e resultado dos exames, 

considerando-se um agravante para o desinteresse da 

população frente à realização dos mesmos.  

Os dados obtidos indicam a necessidade de implementar 

estratégias governamentais que garantam não somente o 

acesso universal aos exames mamários, mas também o acesso 

de qualidade aos mesmos, tendo em vista que o diagnóstico 

tardio para o câncer de mama apresenta-se como a principal 

causa de morbimortalidade e diminuição da expectativa de vida 

da população feminina. 
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RESUMO: O câncer de mama se destaca como o segundo mais 
incidente, e é o que causa mais mortes entre mulheres. O 
presente estudo objetivou identificar o estilo de vida adotado por 
mulheres antes e após o diagnóstico do câncer de mama. Trata-
se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem 
quantitativa, realizado com mulheres atendidas na Organização 
Não Governamental – ONG Amigos do Peito da Paraíba, que 
desenvolve ações de apoio à mulher com câncer de mama no 
município de João Pessoa-PB. A amostra foi constituída por 30 
mulheres que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 
maioridade etária, diagnóstico de câncer de mama com idade 
igual ou inferior a 35 anos. Os dados obtidos foram compilados 
e analisados com auxílio do Software Statistical Package for the 
Social Science (SPSS), versão 20.0, através de estatística 
descritiva (frequência absoluta e relativa). A pesquisa foi 
aprovada com CAAE nº 18170513.1.0000.5179. Foram fatores 
de riscos para o câncer de mama: a ingestão de bebidas 
alcoólicas, o tabagismo, o consumo de alimentos gordurosos 3 
vezes durante a semana e a não realização de atividade física. 
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Conclui-se que medidas educativas devem ser realizadas com 
o intuito de conscientizar as mulheres jovens acometidas por 
câncer de mama sobre os fatores de risco da doença, com a 
finalidade de reduzir recidivas e mortalidade. 
Palavras-chave: Câncer de mama. Estilo de vida. Saúde da 
Mulher. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama consiste no crescimento 

desordenado e múltiplo das células da mama com ruptura dos 

mecanismos reguladores da multiplicação celular, o que 

proporciona o crescimento e divisão celular anômalos, 

originando a neoplasia ou tumor. O desenvolvimento deste tipo 

de câncer é decorrente de vários fatores, como os biológicos e 

ambientais (INCA, 2012a).  

Atualmente é a neoplasia mais diagnosticada em 

mulheres ocidentais e afeta aproximadamente 1,7 milhões de 

mulheres anualmente em todo o mundo (ELETXIGERRA et al., 

2016).  

No Brasil, o câncer de mama se destaca como segundo 

mais incidente, ficando atrás do câncer de pele. Destarte, ele é 

o que causa mais mortes por câncer entre mulheres. Para o 

biênio 2016-2017 a estimativa é de 57.960 casos novos, com 

um risco estimado 56 casos a cada 100 mil mulheres. Esse tipo 

de tumor apresenta um dos maiores índices no país afetando 

mais as mulheres, respectivamente, das regiões sudeste, sul, 

centro-oeste, nordeste e norte. Na Paraíba, estima-se que a 

cada 100 mil mulheres, surjam 800 novos casos, sendo 250 em 

João Pessoa. Apesar da maioria dos casos apresentarem bom 

prognóstico, o índice de mortalidade ainda é grande, sendo o 

câncer de mama responsável por aproximadamente 15 mil 
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óbitos de brasileiras no ano de 2013, devido ao diagnóstico e 

tratamento tardios na grande maioria dos casos (INCA, 2015). 

Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de 

mama são história hormonal e reprodutiva da mulher, histórico 

familiar, sedentarismo, obesidade, uso de substâncias 

químicas, a exemplo do álcool e do tabaco, entre outras (INCA, 

2015). 

Atinge, especialmente, mulheres em torno dos 50 anos 

de idade, sendo incomum anterior aos 30 anos. Entretanto, nos 

últimos anos se tem constado em nível mundial um aumento no 

número de casos dessa patologia acometendo mulheres em 

faixas etárias mais jovens (SANTOS; SOARES 2012). 

Diferentes estudos em vários países mostraram que o 

câncer de mama é especialmente mais agressivo e de difícil 

controle em mulheres jovens, já que elas apresentaram menor 

sobrevivência em comparação com pacientes mais velhas. Elas 

também estão em maior risco de morte quando comparados 

com mulheres de meia idade (BANO et al., 2016). 

Anualmente, as taxas de incidência de câncer de mama 

para mulheres com idade inferior a 40 e de 40-49 anos tem 

aumentado respectivamente para 2,1% e 2,4%. Por 

conseguinte a taxa de sobrevivência relativa de 10 anos para 

mulheres com idade entre 50-69 anos aumentaram de 53% em 

1975 para 75% em 2004 (MAKAMA et al., 2017). 

Os fatores de risco estão relacionados à história familiar, 

alimentar, elementos genéticos, ambientais e idade. 

Recentemente, um estudo identificou câncer de mama entre 

mulheres menores de 35 anos, com metástases sistêmicas que 

ocorreu em 55,3% dos casos, ou seja, mais da metade das 

mulheres participantes foram acometidas pela neoplasia em 

idade abaixo da considerada população-alvo pelas políticas 
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públicas. Além disso, a pesquisa apontou índice de mortalidade 

de 38%, demostrando que a problemática gera consequências 

irreparáveis a mulher e família (ALMEIDA et al., 2015). 

Portanto, considerando o crescimento da incidência do 

câncer de mama entre mulheres jovens, suas repercussões 

biopsicossociais e também a importância de organizações não 

governamentais no apoio às mulheres vitimadas pela doença, 

o presente estudo teve como objetivo identificar o estilo de vida 

adotado por mulheres antes e após o diagnóstico do câncer de 

mama. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com 

abordagem quantitativa, realizado com mulheres atendidas na 

na Organização Não Governamental – ONG Amigos do Peito 

da Paraíba, que desenvolve políticas de saúde pública com 

atenção especial à neoplasia mamária, promovendo 

orientação, conscientização e assistência social de forma 

gratuita. 

A população foi constituída por mulheres jovens com 

diagnóstico de câncer de mama. A amostra não probabilística 

resultou em 30 mulheres que atenderam aos seguintes critérios 

de inclusão: maioridade etária, diagnóstico de câncer de mama 

com idade igual ou inferior a 35 anos. Optou-se por esta faixa 

etária justamente por ser aquela que recebe menor visibilidade 

das políticas de saúde relativas ao câncer de mama. 

O instrumento utilizado foi do tipo formulário contendo 

questões objetivas direcionadas ao objeto do estudo. A coleta 

de dados ocorreu entre agosto e setembro de 2013, após 

apreciação e aprovação do projeto de pesquisa pelo comitê de 
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ética. Os dados foram compilados e analisados com auxílio do 

Software Statistical Package for the Social Science (SPSS), 

versão 20.0, através de estatística descritiva (frequência 

absoluta e relativa). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

sob protocolo nº 94/13 e Certidão nº 18170513.1.0000.5179. As 

participantes foram orientadas quanto à finalidade da pesquisa, 

sigilo, direito de desistência e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, atendendo às exigências da 

Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação às características sociodemográficas, todas 

as participantes foram diagnosticadas com câncer de mama 

antes dos 35 anos de idade, com média de 31 anos. A faixa 

etária mais prevalente no momento do diagnóstico foi entre 31-

35 anos e quanto ao estado civil predominou mulheres 

casadas/união consensual estável. O grau de escolaridade da 

maioria foi ensino médio completo e superior.Tabela (1). 

 

Tabela 1. Distribuição de frequência das mulheres 
entrevistadas, segundo os dados sociodemográficos 
anterior/posterior ao diagnóstico de câncer de mama (n = 30).  
 

Variáveis N % 

Idade ao diagnóstico 
20-25 anos 
26-30 anos 
31-35 anos 
Idade atual 

 
06 
07 
17 

 

 
20 
23 
57 
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20-25 anos 02 06 
26-30 anos 03 10 
31-35 anos 11 37 
>35 anos 14 47 
Estado Civil anterior ao diagnóstico 
Solteira 
Casada/ União consensual 
Divorciada 
Viúva 
Estado Civil atual 
Solteira 
Casada/ União consensual 
Divorciada 
Viúva 
Escolaridade ao diagnóstico 
Ensino superior completo 
Ensino superior incompleto 
Ensino médio completo 
Ensino médio incompleto 
Ensino Fundamental completo 
Ensino fundamental incompleto 
Escolaridade atual 
Ensino superior completo 
Ensino superior incompleto 
Ensino médio completo 
Ensino médio incompleto 
Ensino Fundamental completo 
Ensino fundamental incompleto 

 
12 
11 
06 
01 

 
11 
13 
05 
01 

 
10 
06 
10 
01 
02 
01 

 
14 
05 
08 
01 
01 
01 

 
40 
37 
20 
03 

 
37 
43 
17 
03 

 
33 
20 
33 
03 
08 
03 

 
47 
17 
27 
03 
03 
03 

Fonte: Pesquisa de campo, João Pessoa/PB, out./2013 
 

Pesquisas demonstram que a idade acima de 40 anos é 

um fator importante na incidência do câncer de mama (DUGNO 

et al., 2014). Todavia, outros estudos têm explicado que 

mulheres com idade igual ou inferior aos 35 anos podem ser 

diagnosticadas mais comumente com a doença devido ao 
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avanço tecnológico (FURGERI; RODRIGUES; SILVA, 2013) 

conscientização feminina (ARRUDA et al., 2015), programas de 

rastreamentos (SILVA; HORTALE, 2012) ou modificações na 

história natural da doença, em virtude de exposições a agentes 

cancerígenos, alterações ambientais e mudança de estilo de 

vida (INCA, 2012b). 

Lima et al (2011), afirma que o nível de escolaridade da mulher 

pode influenciar na realização de medidas preventivas do 

câncer de mama e consequentemente na detecção precoce do 

tumor. Um trabalho desenvolvido com mulheres jovens 

residentes no Maranhão demonstrou que tanto o exame clínico 

das mamas quanto a mamografia foram mais frequentes nas 

mulheres com maior escolaridade, o que pode repercutir na 

procura aos serviços de saúde diante do aparecimento de 

nódulos ou de suspeita de tumor maligno de mama. Por serem 

mais vulneráveis, mulheres com menor escolaridade devem ser 

alvo de estratégias de prevenção secundária do câncer de 

mama. 

A tab. (2) reporta o perfil socioeconômico das participantes. A 

maioria referiram a cor da pele branca 50% (15), eram inseridas 

no mercado de trabalho e tinha a renda mensal familiar per 

capita de 1 a 3 salários mínimos em 57% (17). 

 

Tabela 2. Distribuição de frequência das mulheres 
entrevistadas, segundo os dados socioeconômicos 
anterior/posterior ao diagnóstico de câncer de mama (n = 30). 
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Variáveis N % 

Ocupação remunerada ao 
diagnóstico
  
Funcionária serviço privado 
Funcionária Serviço público 
Profissional liberal 
Trabalhadora sem vínculo formal 
Aposentada/ pensionista 
Não exerce ocupação remunerada 

 
10 
07 
03 
02 
01 
07 

 
33 
23 
10 
07 
03 
23 

Ocupação remunerada atual 
Funcionária serviço privado 
Funcionária Serviço público 
Profissional liberal 
Trabalhadora sem vínculo formal 
Aposentada/ pensionista 
Não exerce ocupação remunerada 
Renda mensal familiar atual 
≤ 1 salário mínimo 
1 a 3 salários mínimos 
3½ a 5 salários mínimos 
> 9 salários mínimos 
Renda mensal familiar ao diagnóstico 
≤ 1 salário mínimo 
1 a 3 salários mínimos 
3½ a 5 salários mínimos 
> 9 salários mínimos 
Cor da pele 
Branca 
Preta 
Parda 

 
09 
11 
05 
01 
01 
03 

 
04 
17 
07 
02 

 
04 
17 
07 
02 

 
15 
05 
10 

 
30 
37 
17 
03 
03 
10 
 

13 
57 
23 
07 
 

13 
57 
23 
07 
 

50 
17 
33 

Fonte: Pesquisa de campo, João Pessoa/PB, out./2013. 
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No estudo realizado por Borghesan, Pelloso e Carvalho 

(2008) identificou-se 94,74% de mulheres brancas. No entanto, 

o câncer de mama acontece mais nas populações de mulheres 

brancas dos países industrializados e mais urbanizados, onde 

predomina um padrão socioeconômico mais elevado. Em nossa 

pesquisa, o resultado foi semelhante ao estudo citado. 

Um estudo publicado fornece evidências adicionais, 

confirmando que certas profissões representam um maior risco 

de câncer de mama, particularmente aquelas que expõem a 

trabalhadora a agentes cancerígenos e desreguladores 

endócrinos (BROPHY et al., 2012), o que não condiz com a 

realidade trabalhista das mulheres deste estudo, considerando 

que a maioria das acometidas no momento do diagnóstico 

trabalhavam em setor privado. 

Obviamente, não se sabe a relação deste fator com o 

acometimento entre as participantes, mas infere-se que a carga 

horária trabalhista (40 horas semanais) seja um elemento 

influenciador a não busca por prevenção ou detecção precoce. 

Em outras palavras, o pouco tempo disponível pode ser 

direcionado às atividades de lazer ou relações sociais, fazendo 

com que a mulher relegue o cuidado ao segundo plano, 

buscando atendimento em saúde somente após a instalação da 

doença. 

De acordo com a Tabela 3, observa-se que 37% (11) das 

mulheres apresentaram ganho de peso após o diagnóstico do 

câncer de mama, no entanto, a média de peso anterior foi de 

62,5 kg e a média de peso atual foi de 64 kg, ficando evidente 

que as mulheres atualmente estão com peso maiores 

comparados ao peso anterior ao diagnóstico, mostrando 

significância nos resultados, principalmente pelo fato do 
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aumento de peso ser considerado um fator de risco para 

referida patologia. 

 

Tabela 3.  Distribuição de frequência das mulheres 
entrevistadas, segundo o peso anterior e atual ao diagnóstico 
de câncer de mama, (n = 30). 
 

Variáveis Peso anterior ao 
diagnóstico 

Peso atual 

Tamanho da amostra 
Peso mínimo 
Peso máximo 

30 
50 

110 

30 
52 
89 

Amplitude total 
Mediana 

60 
62,5 

37 
64 

Fonte: Pesquisa de campo, João Pessoa/PB, out., 2013. 

 

Dentre os fatores comuns ao desenvolvimento do câncer 

de mama, a obesidade é o segundo maior fator de risco, 

seguido pelo tabagismo. A obesidade está associada a fatores 

como influência hormonal, elevados níveis de estrogênio e 

insulina (PAPA et al., 2013). 

No presente estudo, foi expressivo o número de 

mulheres que tiveram seu peso aumentado após o diagnóstico 

do câncer de mama, corroborando com a literatura, uma vez 

que o ganho de peso e a obesidade são ocorrências comuns 

em mulheres com câncer de mama, cujo ganho de peso 

usualmente varia entre 2 a 6 kg durante o primeiro ano do 

diagnóstico (FELDEN; FIGUEIREDO, 2011). 

Em um grande estudo de corte realizado nos Estados 

Unidos foi constatado que o aumento de peso durante a idade 

adulta é que está associado ao aumento do risco de 

desenvolver o câncer de mama, visto que o ganho de peso na 
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idade adulta reflete principalmente a deposição de massa gorda 

e não de massa magra. As mulheres obesas foram mais 

propensas a apresentar câncer de mama em estágio avançado 

no momento do diagnóstico (AHN et al., 2007). 

Alguns estudos demonstram que existe uma maior 

probabilidade do desenvolvimento do câncer de mama em 

mulheres que estejam acima do peso, e os autores afirmam que 

o estilo de vida e o padrão alimentar tem se modificado com o 

passar dos anos, a alimentação vem se tornando mais rica em 

lipídios e menos saudável, contribuindo para o aumento na 

incidência da doença (ZHU et al., 2017) 

Outro estudo mostrou que mulheres que engordaram de 

20 a 30 kg, considerando a diferença entre o peso na pesquisa 

e o peso aos 18 anos, apresentaram um risco de RR=1,56 

quando comparadas aquelas que mantiveram seu peso 

(INUMARU; SILVEIRA; NAVES, 2011). 

Portanto, mulheres que foram acometidas por câncer de 

mama, devem ter estilo de vida saudáveis, não apenas para 

prevenir recidiva da doença, mas para uma boa qualidade de 

vida, evitando complicações futuras e risco de outras doenças. 

Conforme dados da Tab. (4), verifica-se que, a maioria 

das mulheres antes do diagnóstico, não praticava nenhum tipo 

de atividade física (73%), tinha uma dieta rica em gordura, com 

ingesta 3 vezes/semana (40%), como também uma ingesta de 

bebidas alcoólicas (47%). Após o diagnóstico do câncer de 

mama, percebe-se que 63% (19) das mulheres  passaram a 

realizar atividade física após o tratamento. 

 

Tabela 4. Distribuição percentual das mulheres entrevistadas, 
segundo a prática de atividade física, frequência do uso de 
cigarro, ingestão de bebida alcoólica, às alterações no sono e 
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repouso, ingesta de alimentos gordurosos (n=30). João 
Pessoa/PB – out./2013 
 

 
VARIÁVEIS 

 DO DIAGNÓSTICO 

ANTES 
(%) 

DEPOIS 
(%) 

Atividade física 
Realizava atividade física  
Não realizava atividade física 

 
27 
73 

 
63 
37 

Fumo 
Fumante 
Não fumante 

 
17 
83 

 
0 

100 
Bebidas alcoólicas 
Faz uso de bebidas alcoólicas  
Não faz uso de bebidas 
alcoólicas 

 
47 
53 

 
33 
67 

Sono e Repouso 
Sono e Repouso sem alteração 
Sono e Repouso com alteração 

 
67 
33 

 
33 
67 

Ingestão de alimentos 
gordurosos 
Nenhuma 
4 – 6 vezes/semana 
3 vezes/semana 
2 vezes/semana 
1 vez/semana 
1 vez/por dia 

 
- 

27 
40 
13 
10 
10 

 
23 
- 
4 
20 
53 
- 

Fonte: Pesquisa de campo, João Pessoa/PB, out., 2013. 

 

A atividade física confere proteção, pela diminuição dos 

níveis de estrogênio e de progesterona, bem como da atividade 

proliferativa das células da glândula mamária, contribuindo com 

a prevenção do câncer de mama em mulheres de todas as 

idades (BORGHESAN; PELLOSO; CARVALHO, 2008). 
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A análise da prática de atividade física (assim como seus 

benefícios) para sobreviventes ao câncer de mama é bem 

estabelecida na literatura. De forma geral, os estudos apontam 

que, logo após o término do tratamento, o sedentarismo atinge 

níveis acima de 50% e menos de um terço das pacientes se 

engaja em atividades consideradas vigorosas. No entanto, os 

níveis de atividade física tendem a subir no decorrer do tempo 

atingindo de 31% a 37% das pacientes após 18 meses no 

término do tratamento (EVANGELISTA et al., 2009). 

Ressalta-se que, o exercício físico é cada vez mais 

reconhecido como um elemento primordial no melhor 

prognóstico do câncer de mama, já que apresenta fortes 

evidências comprovando a redução do número e gravidade de 

sintomas relacionados ao tratamento (por exemplo, fadiga, dor, 

linfedema, comprometimento cognitivo, distúrbios do sono), 

bem como melhora a função física e psicológica durante e após 

o tratamento (CORMIE et al., 2017). Na última década, estudos 

epidemiológicas também demonstraram uma relação positiva 

entre atividade física e sobrevivência após o câncer de mama, 

com reduções significantes de riscos entre aquelas que o 

praticam regularmente (IBRAHIM; AL-HOMAIDH, 2011; 

LAHART at al., 2015). 

Sprague et al (2007) em um estudo do tipo caso-controle 

realizado nos Estados Unidos com uma amostra de 1.689 casos 

de câncer de mama in situ, 6.391 casos invasivos e 7.630 

controles, avaliaram a atividade física no lazer, no trabalho e a 

atividade física total, segundo o tipo de câncer (invasivo ou in 

situ). Observou-se o efeito protetor somente para atividade 

física no lazer acima de 6 horas/semana e para o câncer de 

mama invasivo, tomando-se como referência o sedentarismo 
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Com relação ao fumo, estudo realizado por Batiston et al 

(2011), mostraram uma forte associação positiva entre o tabaco 

e risco de câncer de mama, onde foram considerados como 

fatores de risco se associado ao consumo de álcool. Em 

análises de 22.225 casos e 40.832 controles de mulheres não 

etilistas, fumantes e não fumantes apresentavam risco relativo 

de 1,03. 

Até 2011 vários autores subscreviam que não havia 

provas significativas de que o tabagismo ativo atuasse na 

causalidade do câncer de mama. No entanto, um estudo de 

coorte prospectivo realizado em 79.990 mulheres com idade 

média entre 50 e 69 anos, com associação aos fatores (idade 

de início do tabagismo, intensidade de uso e duração do 

hábito), descreveu em seus achados um aumento de 20% a 

50% no risco. Autores canadenses relatam ao analisar o 

mesmo estudo, que o fumo está associado como risco positivo 

para o desenvolvimento desta neoplasia na pré-menopausa e 

na pós-menopausa (INUMARU; SILVEIRA; NAVES, 2011). 

O consumo de álcool é um fator extrínseco ao 

aparecimento de câncer. Isso se explica pelo fato do etanol 

aumentar os níveis de estrogênio circulante (FILHO-WÜNSCH, 

2013). Estudo realizado por Michels et al (2007) constatou que 

o consumo regular de álcool foi consistentemente ligado a um 

modesto aumento na incidência de câncer de mama. Segundo 

estes autores, em uma recente análise agrupada de seis 

estudos prospectivos, incluindo 322.647 mulheres e 4.335 

casos de câncer de mama invasivo incidente, cada consumo 

adicional de 10g de álcool por dia está associado com um 

aumento de 9% no risco do câncer de mama. 

De acordo com Furlani e Ceolim (2006), a insônia em 

indivíduos com câncer, é comumente precipitada por eventos 
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estressantes, tais como diagnóstico inicial, sintomas da doença 

(dor, delírio), tratamento oncológico (cirurgia, quimioterapia, 

radioterapia, terapia hormonal) efeitos colaterais decorrentes 

do tratamento (náusea, vômito, calores) e cuidados paliativos. 

Quanto aos diferentes fatores de risco para o 

desenvolvimento de câncer de mama em mulheres pré-

menopáusicas e pós-menopáusicas, incluindo fatores 

genéticos e fatores ambientais (BRINTON et al., 2014). Destaca-

se, a dieta porque é um fator de risco modificável e, portanto, 

oferece oportunidades para projetar estratégias preventivas 

(VERA-RAMIREZ, 2013).  Estudiosos relataram que a 

influência da dieta é mais importante no desenvolvimento do 

câncer de mama do que a genética (EWERTZ; GILL, 1990). 

Dentre os alimentos que podem aumentar o risco do 

câncer de mama, destaca-se a ingestão elevada de gordura e 

açúcar na dieta (DUCHAINE; DUMAS; DIORIO, 2014). No 

entanto, o consumo de aves, vegetais e frutas pode diminuir o 

risco de câncer de mama (CHANDRAN et al., 2013; FARVID et 

al., 2014).  

Por fim, para melhorar a qualidade de vida de mulheres 

com diagnóstico de câncer de mama, torna-se necessário 

mudanças em seu estilo de vida, através da dieta, pois a 

ingestão de menor quantidade de gordura, minimiza os efeitos 

colaterais do tratamento oncológico e aumenta a sobrevida. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O câncer de mama apresenta uma incidência crescente 

na população feminina, porém, o avanço tecnológico, no âmbito 

da oncologia, tem proporcionado um aumento da taxa de 

sobrevivência das mulheres, o que torna-se imprescindível a 
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atuação de equipes de saúde no monitoramento do estilo de 

vida dessas mulheres, com o intuito de intervir nos principais 

fatores de risco. 

As mulheres pesquisadas apresentaram alguns fatores 

de risco condizentes com a literatura que foram significativos ao 

desenvolvimento da doença. Entende-se que os profissionais 

de saúde devam trabalhar a prevenção primária do câncer de 

mama, considerando a conscientização da mulher, no que se 

refere a adoção de um estilo de vida saudável, incluindo a 

prática regular de atividade física, alimentação rica em frutas e 

legumes, a manutenção de peso corporal adequado, o não 

tabagismo e o consumo moderado ou ausente de álcool, 

ajudando assim a reduzir o risco de mortalidade nesta 

população. 
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RESUMO: O período gestacional é marcado por um estado 
imunológico complexo, essencial para a manutenção da 
gestação e desenvolvimento embrionário. A célula Natural Killer 
é uma célula linfoide inata abundante no útero gravídico e o 
entendimento das suas funções no ambiente de implantação 
embrionária tem sido um desafio para a ciência. Neste contexto, 
o objetivo deste trabalho é apresentar as principais descobertas 
científicas quanto ao papel desta célula nos mecanismos 
imunológicos envolvidos na gravidez, tolerância ao feto e no 
aborto. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 
livros especializados e no banco de dados NCBI que resultou 
na seleção de 25 artigos científicos. Como resultados, 
observou-se que a célula NK uterina apresenta-se em 
agregados ao redor das artérias espiraladas e arteríolas do 
endométrio no sítio de implantação do concepto, sendo 
originária de uma célula NK circulante, que no útero gravídico 
se diferencia na uNK de baixa atividade citotóxica e significativa 
produção de citocinas e fatores angiogênicos necessários para 
implantação embrionária.  A ausência dessa atividade no 
período inicial e próximo ao parto está associada à abortos, e 
pré-eclâmpsia, demonstrando sua importância na gestação. 
Por outro lado, a redução no número de células uNK durante o 
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período fetal é necessária para a tolerância imunológica 
materna, necessitando de mais estudos para esclarecer 
mecanismos ainda desconhecidos referente a este tipo celular 
Palavras-chave: Imunologia. Gestação. Célula Natural Killer 

uterina. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento humano inicia quando o ovócito 

secundário é fecundado por um espermatozoide, gerando o 

zigoto que expressa genes herdados de origem paterna e 

materna, sendo, em essência, um aloenxerto (SADLER, 2013).  

A multiplicação e diferenciação celular levam ao aumento 

do número de célula e consequentemente, do volume do 

concepto. Para a segurança do embrião e desenvolvimento 

adequado, o mesmo degradará camadas do endométrio 

materno para a sua implantação, lesionando vasos sanguíneos 

nos locais que possibilita o contato das células do embrião com 

o sangue materno (GARCIA; GARCIA, 2012).  

A lesão gerada pelo embrião no endométrio induz ao 

desenvolvimento de um microambiente inflamatório, ocorrendo 

o recrutamento de leucócitos maternos para o local, tais como: 

as células da imunidade inata, macrófagos e células Natural 

Killer, assim como as células T que fazem parte da imunidade 

adquirida (WATANABE et al., 2014). 

Durante a gravidez as populações leucocitárias do útero 

são diferentes daquelas que circulam no sangue periférico 

(ERLEBACHER et al., 2013). No útero, observa-se a 

prevalência de 70% de células Natural Killer uterinas (uNK), 20-

25% de macrófagos, 1,7% de células dendríticas e 3-10% de 

linfócitos T no local de implantação do embrião.  Por outro lado, 

em relação às células NK, esse número é muito menor na 
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circulação de uma gestante, compreendendo cerca de 5% a 

15% dos linfócitos circulantes (cNK) (MOR et al., 2017). 

A célula Natural Killer desperta o interesse pela 

descoberta do seu papel na gestação devido ao número 

elevado no local da implantação, por ser uma célula que confere 

defesa contra tumores e células infectadas por vírus (SOJKA et 

al., 2014) e que a morte da célula alvo de sua atividade efetora 

ocorrer por citotoxicidade (ABBAS et al., 2015). 

Do ponto de vista imunológico, a compreensão da célula 

Natural Killer, assim como todos os outros leucócitos, presentes 

na interface materno-fetal na gestação continua sendo um 

desafio, visto que ocorre o contato do sangue materno com 

antígenos paterno e, mesmo assim, os mecanismos de 

tolerância materna asseguram o desenvolvimento embrionário 

(SACKS et al., 2012).  

Diante do exposto, o papel que o sistema imunológico 

tem no desenvolvimento embrionário continua sendo alvo de 

diversos estudos, e o presente trabalho visa apresentar os 

últimos achados científicos sobre os mecanismos imunológicos 

da célula Natural Killer uterina que interferem no 

desenvolvimento embrionário humano. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a realização desta revisão de literatura foi feita uma 

busca por livros de Imunologia, de Embriologia Básica, 

Embriologia clínica, Reprodução humana, Ginecologia e 

Obstetrícia, Medicina Fetal e por artigos científicos e revisões 

bibliográficas no período entre maio e outubro de 2017. Foram 

utilizados 5 livros e quanto aos artigos científicos, eles foram 

procurados nas bases de dados do portal NCBI (National center 

for Biotechnology Information) - PubMed (MEDLINE).  A triagem 
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por artigos científicos iniciou empregando na consulta o 

descritor “Pregnancy” (gravidez), que resultou em 890.384 

artigos científicos encontrados pelo banco de dados. Quando 

empregado o descritor “Pregnancy” juntamente com o operador 

booleano AND e a expressão “Uterine Natural Killer cell (Célula 

assassina natural uterina) o número de artigos foi de 1.039 

comunicações encontradas. Em seguida, foi restrita aos artigos 

dos últimos cinco anos e esse valor reduziu para 276 artigos, 

sendo este número ainda mais reduzido quando selecionado 

para os resultados em humanos totalizando 166 comunicações 

científicas. Em seguida, foi selecionada a opção “Free full text” 

(Textos completos livres) que permitia o acesso a todo o 

conteúdo, e o resultado da pesquisa mostrou 69 artigos 

disponíveis. Ainda continuando a triagem, foram selecionadas 

as opções de “Review” (Revisão) e  “Clinical trial” (Ensaios 

clínicos) que resultou em 25 artigos científicos que estavam de 

acordo com todos os filtros escolhidos e todos foram lidos em 

sua integridade, estando referenciados no presente capítulo de 

livro. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos 

últimos cinco anos que se reportassem sobre aspectos 

celulares, moleculares e imunológicos das células Natural 

Killers, assim como dados experimentais e clínicos dos 

mecanismos imunológicos da célula Natural killer 

uterina,datados dos últimos cinco anos. Os critérios de exclusão 

foram as comunicações científicas anteriores a 2012, com 

exceção dos artigos originais que trouxeram informações 

relevantes e, que até a presente data, continuam sendo citados 

como referência em comunicações atuais. Uma das limitações 

foi o acesso a artigos científicos que não estavam disponíveis 

gratuitamente, justificando a triagem dos artigos para apenas os 

artigos de acesso livre ou gratuito. Essa pesquisa utilizou 

artigos científicos publicados nos idiomas português e inglês e 
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que abordassem o tema proposto. As análises dos dados foram 

feitas após leitura completa dos artigos, que foram organizados 

em grupos de acordo com o seu foco principal de cada um deles 

em: mecanismos imunológicos da NK; aspectos clínicos 

relacionados a uNK; tratamento e diagnóstico. Os resultados 

estão apresentados textualmente e com a utilização de figuras 

para uma melhor sistematização ao alcance do objetivo 

proposto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As mulheres passam por ciclos reprodutivos mensais 

que envolvem a atividade do hipotálamo, da hipófise, dos 

ovários, útero, tubas uterinas e glândulas mamárias. No ovário 

ocorrerá o processo de formação dos ovócitos, além da 

produção de estrogênio e progesterona (SADLER, 2016).  

O útero apresenta três camadas musculares, de fora 

para dentro: perimétrio, miométio e endométrio. Mudanças 

mensais nessas camadas são divididas em quatro fases: a fase 

menstrual, em que ocorre a descamação do endométrio; a fase 

proliferativa, em que as células do endométrio proliferam, 

deixando o útero mais espesso; a fase secretora, na qual o 

útero tem o aumento de suas glândulas uterinas; e por fim, a 

fase isquêmica, que antecede o início de um novo ciclo 

reprodutivo feminino (GARCIA; GARCIA, 2012). 

Uma vez no mês, há a expulsão de um ovócito 

secundário pelo ovário e as fímbrias, componente da 

extremidade das tubas uterinas, medeia o transporte até a 

região da ampola da tuba, onde permanecerá por cerca de três 

dias, caracterizando o chamado período fértil da mulher. 

Na relação sexual há a liberação de espermatozoides na 

vagina, região anterior ao útero, e os gametas masculinos 
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nadam até a região da ampola onde se encontra o ovócito 

secundário que foi expulso pelo ovário (MOORE et al., 2013). 

O desenvolvimento humano inicia após o encontro do 

espermatozoide com o ovócito secundário, onde ocorre a união 

do material genético de origem paterna e materna, gerando a 

primeira célula do novo organismo, o zigoto (MOORE et al., 

2013).  

É a união dos pronúcleos femininos e masculinos que 

encerra a fertilização e marca o início de várias transformações 

na mulher, que vão de aspectos fisiológicos, por meio das 

mudanças hormonais, anatômicos, até alterações psicológicas, 

emocionais e de humor.  

Em relação ao zigoto, ele sofre diversas divisões 

mitóticas, um processo denominado de clivagem, originando 

um organismo multicelular (SADLER et al., 2016).  

Ainda na primeira semana gestacional, o processo de 

fecundação e clivagem acontecem na tuba uterina e o embrião 

é levado em direção ao útero pela ação do peristaltismo da 

musculatura lisa, um dos componentes da tuba uterina, e do 

batimento ciliar do epitélio simples colunar que compõe a 

mucosa presente nesta região.  

Desta forma, o embrião alcança o lúmen do útero, 

ficando livre naquele espaço por dois a três dias, 

aproximadamente, sendo este período um dos mais críticos 

para a sobrevivência do futuro embrião, visto que o mesmo se 

encontra suspenso na cavidade uterina (Figura 1) (GARCIA; 

GARCIA, 2012). 

 

Figura 1. Processo de fertilização, clivagem, transporte e 
implantação do concepto no endométrio. 
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Fonte: Disponível em:<https://static.todamateria.com.br/> Acesso em: 

23/10/2017. 

 

O novo organismo alcança o útero em um estágio 

denominado de mórula, cerca de quatro dias após a 

fecundação, contendo de doze a trinta e duas células que são 

denominadas de blastômeros (BEVILACQUA et al., 2014).  

A chegada do concepto ao útero, o expõe ao fluido 

presente na cavidade uterina, que penetra na sua estrutura e 

forma um espaço preenchido com líquido - cavidade 

blastocística – segregando os blastômeros em embrioblasto e 

trofoblasto (CHA et al., 2012). 

O agrupamento interno de células, denominada de 

embrioblasto, corresponde ao primórdio do embrião, enquanto 

o trofoblasto consiste uma delgada camada de células 

achatadas que forma a parede da mórula responsável pela 

parte embrionária da placenta e nesta fase, o concepto é 

chamado de blastocisto (ZHANG et al., 2013). 

É nesta fase de blastocisto que o concepto fica cerca de 

dois dias suspenso no fluido uterino e recebe os nutrientes 

originados de secreções das glândulas uterinas. Só após seis 

dias da fecundação ocorre o primeiro contato do blastocisto 

https://static.todamateria.com.br/
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com o tecido mais interno do útero, o endométrio (GARCIA; 

GARCIA, 2012). 

Estudos propõem que L-selectina presente na superfície 

das células trofoblásticas, e seus respectivos ligantes no 

epitélio uterino, medeiam a adesão inicial do blastocisto, bem 

como a presença de integrinas, expressas pelo trofoblasto, 

fibronectina, e laminina, presentes na matriz extracelular 

(SADLER, 2016). 

Concomitante a adesão do concepto com o útero, há a 

ativação de cascatas intracelulares que estimulam a intensa 

proliferação do trofoblasto, resultando na diferenciação em 

citotrofoblasto e sinciciotrofoblasto, este que desenvolve 

prolongamentos digitiformes que invadem o tecido conjuntivo 

materno pela ação de enzimas proteolíticas (Figura 2) 

(GRABAREK et al., 2012).  

 

Figura 2 – Processo de implantação embrionária.  

   
Fonte: Moore, et al. (2013). 

 

A ação enzimática do sinciciotrofoblasto erode o tecido 

materno e à medida que isso ocorre, o blastocisto se aprofunda 

vagarosamente no endométrio (Figura 2) (MOORE et al., 2013). 
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Nesse processo há a ruptura de camadas do endométrio 

através das enzimas proteolíticas que permite a implantação do 

blastocisto, podendo ser considerado um trauma. No décimo 

dia gestacional, o embrião está totalmente implantado, o 

processo de decidualização inicia e há a formação da placenta 

(BEVILACQUA et al., 2014). 

 A placenta é um órgão maternofetal, tendo uma porção 

composta por células endometriais chamada de decídua e por 

um segundo componente de origem fetal que é composto por 

células do saco coriônico (NORWITZ et al., 2015).  

Durante esse período, em resposta aos níveis 

crescentes de hormônios no sangue materno, mudanças 

celulares e vasculares ocorrem e a degeneração de células da 

decídua, secreções uterinas e sangue materno criam uma rica 

fonte de nutrição para o embrião (JOHN; HEMBERGER, 2012).  

O contato minucioso entre o sangue materno e as células 

embrionárias que possuem antígenos oriundos do pai, leva ao 

sistema imunológico da mãe preparar uma resposta imune, que 

pode ser visto como um infiltrado leucocitário ao redor do sítio 

de implantação do concepto no útero (ERLEBACHER et al., 

2013).  

Dentre as células encontradas estão às células Natural 

Killer, macrófagos e células dendríticas, componentes da 

imunidade inata, primeira linha de defesa do organismo, além 

das células T, células específicas da imunidade adaptativa 

(ABBAS et al., 2015).   

Inicialmente acreditava-se que a presença das células 

fagocíticas, macrófagos e células dendríticas, no 

microambiente implantacional em um desenvolvimento humano 

adequado só estaria justificada pela supressão das atividades 

dessas células (NORWITZ et al., 2015). Contudo, estudos 

posteriores mostraram a necessidade da presença e atividade 
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desses componentes celulares devido à secreção de citocinas, 

fatores angiogênicos e fatores anticoagulantes essenciais para 

implantação, manutenção e desenvolvimento do feto. Além de 

demonstrar que a fagocitose ocorre, foi visto que o alvo dessas 

células são corpos apoptóticos existentes em um 

desenvolvimento embrionário normal (MOR et al., 2017).  

Outro tipo celular presente no útero que intrigava os 

especialistas da área é a célula Natural Killer que, como o seu 

próprio codinome sugere, promovem a morte celular de células, 

sem a necessidade de serem previamente sensibilizadas, por 

meio de sua atividade citotóxica (ROITT et al, 2013).  

 Há uma prevalência da NK circulantes (cNK) na linfa, 

sangue e órgãos linfoides. Nota-se a presença expressiva de 

uma subpopulação de NK no útero gravídico, a Natural Killer 

uterina (uNK) correspondendo a 70% dos leucócitos deciduais 

(ROBSON et al., 2012).  A cNK expressa os marcadores de 

superfície CD56+CD16+, enquanto que a uNK tem seu fenótipo 

descrito como CD56+CD16- podendo diferenciá-las por 

citometria de fluxo (MORON, et al., 2011). Em acréscimo,   as 

células uNK apresentam  uma citotoxidade diminuída em 

relação à cNK e que a uNK secreta citocinas (IL-2, IL-4, IL-6, IL-

8, IL-10) e fatores de crescimento, que ativam macrófagos e 

promovem a angiogênese (MOR et al, 2017).  

Durante a pré-ovulação, há apenas um pequeno grupo 

de uNK presentes no endométrio. Entretanto, a chegada da 

fase secretora do ciclo sexual, que acontece após a ovulação, 

é marcada pelo aumento substancial das uNK (ZENCLUSSEN 

et al., 2015).  

King et al. (1998) evidenciaram que o aumento no 

número de células uNK ocorre de maneira paralela ao aumento 

dos níveis de progesterona no ciclo reprodutor feminino, 

especialmente na fase secretora, sendo ainda mais significativo 
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se a fecundação ocorrer, visto que a sua multiplicação acontece 

também na decídua e se mantém elevado durante os três 

primeiros meses da gestação, voltando ao seu nível basal com 

a finalização da gestação.  

Estudos recentes demonstraram que as cNK ou seus 

precursores imaturos, saem do sangue periférico e chegam ao 

endométrio pela presença de quimiocinas no útero. Um 

exemplo é a quimiocina CXCL-12 produzida por células do 

trofoblasto extraviloso que atraem as células para a decídua 

(KURODA et al., 2013). Além disso, a Interleucina 15 (IL-15) é 

produzida pelo endométrio e pela decídua e funciona como um 

quimioatraente também para as células NK de sangue periférico 

que, após a sua chegada no endométrio, sofrerá modificações 

que as transformam para uNK (KESKIN et al., 2007). O Fator 

transformador de crescimento β (TGF-β) secretado pelo 

trofoblasto tem sido associado com a transformação das células 

cNK para uNK (HERBENGER, 2013; YOKOTA et al, 2013; CUI 

et al., 2013).  

Inicialmente, acreditava-se que essa transformação de 

cNK para uNK, assim como o aumento do número de uNK, 

ocorria em conjunto com as alterações de progesterona ao 

longo do ciclo reprodutor feminino. Entretanto, estudos mais 

recentes demonstraram que as células uNK não apresentam 

receptores para progesterona e que, portanto, o hormônio não 

teria uma ação direta sobre as mesmas (FAAS et al., 2017).  

Os indícios sugerem que as células uNK sofram uma 

interferência indireta da progesterona. Uma via já demonstrada 

ocorre através do reconhecimento da progesterona por 

receptores nas células da decídua, que, por sua vez, secretam 

IL-15 que estimula o recrutamento de cNK para o 

endométrio/decídua e sua posterior transformação 

(LOCKWOOD et al.,2013). 
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O padrão de secreção de citocinas e fatores de 

crescimento pelas uNK sofrem modificações ao longo do ciclo 

menstrual e dos trimestres da gravidez (RATSEP et al., 2014).  

O período inicial da 8ª a 10ª semana de gestação é 

marcada por uma maior secreção de fatores angiogênicos pelas 

uNK e uma secreção reduzida de citocinas. Por outro lado, da 

12ª a 14ª semana de gestação, as uNKs tem uma liberação de 

citocinas maior e ocorre concomitante a uma redução na 

liberação de fatores angiogênicos (ROYAL COLLEGE, 2017). 

O mecanismo de ação da célula NK envolve seus 

receptores ativadores e inibitórios e seus respectivos ligantes. 

As uNK expressam o repertório completo dos receptores de 

ativação NK que incluem NKp46, NKp30 e NKG2DA e 

receptores inibitórios como LT-2, CD94/NKG2A, CD161 

(BARAKONYI et al., 2013). 

A ativação exacerbada das células uNK no útero, seja 

pela redução de receptores inibitórios ou pelo aumento de 

receptores ativadores, levaria a uma ativação desequilibrada da 

citotoxicidade de NK com efeito deletério no processo de 

desenvolvimento humano (CO et al., 2013). 

Mecanismos imunológicos foram desenvolvidos ao longo 

da evolução para impedir a ação dessas células e alguns 

mecanismos regulatórios da atividade das uNK ocorre por meio 

das moléculas de MHC (Major histocompatibility complex).  

As células humanas expressam moléculas MHC, 

também chamadas de HLA (Human Leukocyte Antigen), de 

classes I e II. A presença do HLA tipo I nas células leva ao 

bloqueio da ativação de NK, mas isso não acontece nas células 

trofoblásticas porque a expressão de antígenos MHC classe I 

está consideravelmente reduzida. Entretanto, mesmo assim, as 

células NK toleram as células do trofoblasto (HAUMONTE et al., 

2014).  
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Outros mecanismos de inibição da atividade citotóxica de 

NK foram descobertos e parte dessas vias está relacionada ao 

citotrofoblasto extraviloso apresentar os genes não clássicos do 

MHC classe I: HLA-E, HLA-F e HLA-G (Figura 3) (Parham; 

Moffett, 2013). 

 

Figura 3 - Imunotolerância de trofoblastos invasor por células 

Natural Killer uterina na gravidez saudável e perda recorrente 

de gravidez. 

 
Fonte: Beytamouni (2016). 

 

A presença de HLA-E na superfície das células do 

trofoblasto invasivo é reconhecido pelo receptor CD94/NKG2A 

que inibe a ativação da NK no útero (BEYTAMOUNI & 

GHANEM, 2016).  

O HLA-G serve como ligante para os receptores 

inibitórios (KIRs) da célula Natural Killer uterina (uNK) 

promovendo a produção e secreção de interleucinas protetoras, 

como IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, TGFβ-1, dentre 

outras, mantendo a resposta Th2.  

Adicionalmente, HLA-G regula a função das células 

dendríticas, tornando-as mais tolerogênicas (TILBURGS et al., 

2015). Quando esta ligação do HLA-G não acontece, 

desencadeia-se uma agressão ao embrião pela ativação 



O PAPEL DA CÉLULA NATURAL KILLER NA FERTILIDADE HUMANA 

370 
 

exacerbada da célula Natural Killer uterina 

(PARHAM; MOFFETT, 2013). 

A atividade excessiva da uNK tem sido associada a 

perdas fetais, abortos recorrentes e falhas na implantação 

embrionária. Contudo, outros estudos não descrevem essa 

correlação de níveis elevados de uNK com as patogenias 

supracitadas e as evidências atuais não são suficientes para 

conclusões (HAUMONTE et al., 2014). 

Estudo recentes confirmaram que mulheres que tiveram 

pré-eclâmpsia apresentavam número reduzido de uNK, sendo 

apontada como causa do remodelamento inadequado das 

artérias espiraladas do endométrio, visto que as uNK secretam 

fatores de crescimento, como angiogenina, angiopoietina, 

VEGF, dentre outros, que controlam a angiogênese na decídua 

(MOFFETT e COLUCCI, 2014). 

A mensuração das concentrações de cNK e uNK em 

gestantes tem aumentado nos últimos anos, mas ainda não 

está totalmente acordado a sua precisão e relação com risco de 

aborto (ROYAL COLLEGE, 2017; (BARAKONYI et al., 2013).  

Os testes são realizados após coleta de sangue 

periférico da mulher, em que as células NK circulantes são 

quantificadas por meio de citômetro de fluxo pelo marcador de 

linfócitos CD-16/CD-56. Algumas evidências mostram que 

existe uma correlação entre a quantidade de cNK, uNK e 

fertilidade, mas alguns estudos não relatam a mesma 

correlação. Caso a concentração de NK esteja acima dessa 

porcentagem, é comum a realização de testes in vitro para 

avaliar a atividade de diferentes métodos de redução da ação 

de células NK (SACKS, 2015). 

Neste aspecto, o ensaio é feito com sangue periférico da 

mulher (gestante ou não gestante), em que as células NK após 

serem isoladas são diluídas e cultivadas juntamente com 
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células tumorais, como a linhagem imortalizada K562. Em 

seguida, é feita uma análise da atividade citotóxica das células 

NK frente às células tumorais e os resultados de porcentagem 

de lise da célula tumoral devem ser abaixo de 20% (MOFFETT; 

SHREEVE, 2015). 

Diante de resultados de porcentagem elevada de lise, 

outro teste realizado em clínicas de fertilidade humana para 

mulheres com abortos recorrentes, por exemplo, é o cultivo com 

a linhagem K562, mas agora acrescentando diferentes 

tratamentos que estão disponíveis para a mulher visando a 

terapia mais promissora de acordo com os resultados in vitro 

(MORARU et al., 2012).  

Os tratamentos mais comuns são: Imunoglobulina gama 

intravenosa (IVIG), prednisolona (anti-inflamatório e 

imunossupressor) e intralipídios em diferentes concentrações. 

De acordo com os resultados de citotoxicidade nessas 

diferentes formas de terapia, é escolhido o melhor para ser 

realizado na mulher (LEE et al., 2016). 

Apesar das críticas, os resultados têm auxiliado na 

escolha de tratamento ou mudanças comportamentais que 

auxiliem na prevenção de um aborto, problemas na implantação 

ou pré-eclâmpsia, por exemplo (ROYAL COLLEGE, 2017).   

O tratamento com IVIG visa a redução da citotoxicidade da uNK 

e tem apresentado resultados significativos em gestantes que 

tiveram uma gestação de sucesso após abortos sucessivos 

(SACKS, 2012). A terapia de prednisolona com corticosteróides 

provou ser eficaz na redução do número de células uNK e na 

supressão da citotoxicidade dessa célula quando realizada 

antes da concepção (LEE et al., 2016; SHREEVE, 2015) 

 

4 CONCLUSÕES  
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As células Natural Killers são células citotóxicas que 

apresentam um aumento significativo de seu número no 

período próximo da ovulação e durante a gravidez estão 

concentradas no sítio de implantação do concepto durante o 

primeiro trimestre gestacional. A atividade dessas células é 

resultado do balanço da ativação de receptores ativadores e 

receptores inibitórios, contribuindo para a tolerância materna ao 

feto. A ativação exacerbada, assim como a ausência dessas 

células, está associada com abortos recorrentes, falhas na 

implantação embrionária e pré-eclâmpsia, uma vez que essas 

células são produtoras de citocinas e moléculas angiogênicas, 

essenciais para o desenvolvimento humano adequado. 

Contudo, vários pontos de vistas ainda divergem quanto às 

funções dessa célula e mais estudos são necessários para 

elucidar o papel desse componente celular na gestação. 
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RESUMO: Objetivou-se analisar a produção científica sobre as 
práticas sexuais de mulheres grávidas e sua influência na 
satisfação sexual. Trata-se de revisão integrativa, realizada em 
agosto e setembro de 2015 em quatro bases de dados e uma 
biblioteca virtual utilizando a estratégia Population, Variables 
and Outcomes para seleção dos descritores e a estratégia 
Preferred Reporting Itens for Sistematic Review and Meta-
Análises para demonstrar o processo de busca e seleção dos 
estudos. Utilizou-se o cruzamento com operadores booleanos 
para a associação dos descritores. Utilizou-se  como estratégia 
de busca: Pregnancy AND Sexuality AND Sexual Behavior. 
Obteve-se 1602 estudos. A Após aplicação dos filtros, critérios 
de inclusão e exclusão, obteve-se 11 artigos como amostra. Os 
resultados apontaram restrição das práticas sexuais e alteração 
da função sexual na gestação, o que pode interferir na 
qualidade das relações sexuais e no relacionamento conjugal. 
Há um déficite de estudos que correlacionem a prática sexual à 
satisfação sexual na gestação. Faz-se necessário desenvolver 
ações de promoção da saúde com enfoque na saúde sexual 
nesse período, com vistas a integralidade da atenção à saúde 
e a qualidade da assistência pré-natal. 
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Palavras-chave:Gravidez.Sexualidade.Comportamento 

sexual. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As modificações anatomofisiológicas características da 

gestação, na maioria das vezes, ocorrem sem intercorrências. 

Contudo, podem interferir no comportamento e na atividade 

sexual (GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2015; BARBOSA et al., 2011; 

GOUVEIA; CONCEIÇÃO; MORALES, 2009; REZENDE; 

MONTENEGRO, 2014; GUARNIZO; PARDO, 2011; SAVALL; 

MENDES; CARDOSO, 2008a), em decorrência das alterações 

hormonais próprias da gravidez e dos contextos sociais, 

culturais, experiências e significados individuais (MENDONÇA 

et al., 2012; LOPEZ; BASULTO, 2011; JUNQUEIRA, 2008).  

Durante a gestação a mulher passa por um processo de 

ajustamento físico, emocional, existencial e sexual (BARBOSA 

et al., 2011;RODRIGUES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2011; 

BRASIL, 2010) e a resposta sexual pode variar conforme o 

trimestre gestacional (VIEIRA; PARIZOTTO, 2013;LOPEZ; 

BASULTO, 2011; SAVALL; MENDES; CARDOSO, 2008b; 

PICCININI et al., 2008). 

Existem fatores que no período gestacional, podem ser 

considerados agentes impossibilitantes do ato sexual: 

alterações da percepção de beleza corporal, redução da 

capacidade energética, qualidade do ato sexual e alterações do 

temperamento. As mulheres podem apresentar disfunções 

sexuais referentes a desejo, excitação, orgasmo, lubrificação, 

dispareunia que podem alterar práticas e satisfação sexuais 

(FERREIRA et al., 2012; KHAMIS et al., 2007; HANAFY; 

SROUR; MOSTAFA, 2014; SARCOMORI, 2009). 
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As práticas sexuais constituem meio para obtenção de 

prazer ou satisfação sexual, independente do tipo (vaginal, oral, 

anal e masturbação) e formas de realização (SANTOS; SILVA, 

2008). A satisfação sexual refere-se à realização do ato sexual 

de modo a alcançar as fases da resposta sexual humana 

(desejo, excitação e orgasmo), embora alguns indivíduos 

considerem-se satisfeitos sexualmente sem alcançar todas 

essas fases (KAPLAN, 1977; ABDO, 2006). 

Diante da necessidade de adotar ações interventivas 

eficazes e efetivas voltadas à promoção da saúde sexual das 

gestantes, compreende-se a relevância de responder à 

questão: de que forma as práticas sexuais de mulheres 

grávidas influenciam na satisfação sexual? 

Assim, tal proposição visa colaborar para efetivar 

políticas, estratégias educativas e mudanças assistenciais 

voltadas a esse público que facilitem a abordagem integral da 

saúde da mulher, tendo em vista a melhoria na qualidade da 

assistência pré-natal e a incorporação de estratégia de 

educação da sexual no contexto de promoção da saúde e 

prevenção de agravos. 

Objetivou-se analisar a produção científica sobre as 

práticas sexuais de mulheres grávidas e sua influência na 

satisfação sexual. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão integrativada literatura que cumpriu 

as etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca ou 

amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos 

estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da 

revisão integrativa, proporcionando uma análise crítica dos 

achados (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

 A pesquisa foi realizada nos meses de agosto e 

setembro de 2015 na biblioteca Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e nas bases de dados Medical Literature 

Analyses and Retrieval System Oline (MEDLINE), Literatura 

Latino Americana em Ciências da Saúde(LILACS), Indice 

Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS) e  na 

Base de Dados de Enfermagem (BDENF), utilizando o método 

de busca avançada e a categoria título, resumo e assunto. 

Empregou-se para a busca os descritores de assunto Medical 

Subject Heading (MeSH) da National Library of Medicine 

National Institutes of Health (PubMed). 

 Para obter respostas apropriadas à pergunta de 

pesquisa e definição dos descritores, utilizou-se a estratégia 

Population, Variables and Outcomes (PVO) (Tabela 1). 

Utilizou-se o cruzamento com operadores booleanos 

para a associação dos descritores como estratégia de busca: 

Pregnancy AND Sexuality AND Sexual Behavior.  
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Tabela 1. Descritores de assunto localizados no MeSH para 
os componentes da pergunta de pesquisa. Crato, CE, 2015. 

Itens da 
Estratégia 

Componentes Descritores de assunto  

Population Mulheres grávidas Gravidez (pregnancy) 

Variables Práticas sexuais Comportamento sexual 
(Sexual Behavior) 

Outcome Satisfação sexual  Sexualidade (sexuality) 

 

 O cruzamento foi realizado em cada uma das bases, 

sendo identificados na MEDLINE (781), LILACS (775), SCIELO 

(23), IBECS (14), BDENF (09), totalizando 1602 trabalhos que 

passaram por um processo de filtragem em quatro etapas: texto 

completo disponível; idioma (português, inglês e espanhol); tipo 

de documento (artigo)  e ano de publicação (escopo 5 anos - 

2009 a 2014). 

 O Preferred Reporting Itens for Sistematic Review and 

Meta-Análises (PRISMA) foi utilizado para demonstrar o 

processo de busca e seleção dos estudos (MOHER el al., 

2007). 

A busca na base de dados totalizou 323 referências, 

procedeu-se a leitura dos títulos e resumos dos artigos 

identificados conforme o critério de inclusão: artigos de 

pesquisa original que versassem sobre a temática satisfação 

sexual na gestação. Excluiram-se editoriais, comentários, 

comunicações breves, artigos de reflexão e revisão de 

literatura, documentários, ensaios, resumos de teses, resenhas 

e relatos de experiência, os não disponíveis gratuitamente ou 

que não responderem a questão de estudo, sendo a amostra 

final 11 estudos (Fig. 1). 
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Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos, Crato, CE, 
2015. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Utilizou-se instrumento de coleta de dados as variáveis: 

título, autores; base/periódico, método, objetivo, participantes e 

local para obtenção de dados (URSI, 2005).   

Posteriormente, procedeu-se análise crítica e detalhada 

dos estudos, identificando resultados e implicações com base 

na questão norteadora com posterior síntese dos dados. 

Realizou-se a análise léxica dos dados obtidos com a utilização 

do Software Estatístico RStudio versão 386 3.2.4. 
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Os dados foram expostos em tabela e figura. Procedeu-

se a interpretação, apresentação e análise  dos resultados e 

discussão dos achados do estudo com a literatura científica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 11 artigos, esses foram caracterizados  

na Tabela  2: 

 

Tabela 2. Caracterização da literatura científica sobre 
aspráticas sexuais de mulheres grávidas e sua influência 
na satisfação sexual, Crato, CE, 2015. 

Autores, 
ano e país 
de origem 

Delineamento 
metodológico 

Síntese dos resultados 
quanto as práticas 
sexuais e função  sexual 

Balestena; 
Hernández; 
Negrin, 2014 
 
Cuba 

Estudo longitudinal, 
prospectivo, analítico, 
qualitativo realizado 
com 218 mulheres 
grávidas (sendo 147 no 
1º trimestre de 
gestação) por meio de 
questionário. 

Práticas sexuais não 
citadas, com maior 
frequência no segundo 
trimestre. Função sexual 
influenciada negativamente, 
maior índice de satisfação 
sexual no primeiro 
trimestre, a excitação maior 
no segundo trimestre e o 
grau de insatisfação maior 
no terceiro trimestre 

Francisco et 
al. 2014 
 
Brasil 

Estudo prospectivo 
caso-controle 
realizado com 105 
gestantes, 55 
compuseram o Grupo 
AER e 50 o Grupo 
Controle por meio de 
questionários. 

Práticas sexuais restritas. 
Medo do sexo. Este pode 
prejudicar o feto no início da 
gestação ou até mesmo a 
mãe. Função sexual 
comprometida pelo histórico 
de AER*  e depressão. 

Balestena et 
al. 2014 
 
Cuba 

Estudo longitudinal, 
prospectivo e analítico 
realizado com 218 
mulheres grávidas 

Práticas sexuaisnão 
citadas. Aspectos da função 
sexual como diminuição do 
desejo, excitação e 
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(sendo147 no 1º 
trimestre de gestação) 
através de 
questionário. 

interesse sexual em toda a 
gestação, redução do 
orgasmo e satisfação 
sexual diretamente 
proporcional ao aumento da 
IG*. 

Jamali; 
Mosalanejad, 
2013 
 
Irã 
 

Estudo transversal 
realizado com 257 
mulheres grávidas por 
meio de questionário. 

Práticas restritas: orais, 
masturbação ou relações 
extraconjugais. Em relação 
a função sexual, redução do 
desejo sexual e excitação 
sexual, lubrificação, 
orgasmo, dispareunia e 
maior disfunção sexual no 
terceiro trimestre. 

Liu; Hsu; 
Chen, 2013 
 
China 

Estudo qualitativo,  
fenomenológico 
realizado com 62 
mulheres grávidas por 
meio de entrevista não 
estruturada. 

Redução do número de 
relações sexuais após o 
início da gestação, com 
maior frequência de 
realização no primeiro 
trimestre. Realização de 
sexo anal, masturbação, 
introdução parcial do pênis, 
movimento lentificados 
durante o coito, restrição 
total do ato. Em relação à 
função sexual, redução do 
desejo e da satisfação 
sexual. 

Viana et al., 
2013 
 
Brasil 

Estudo exploratório, 
qualitativo, utilizando o 
método da história oral 
temática realizado com 
10 mulheres grávidas 
por meio de entrevista 
semiestruturada. 

Práticas sexuais restritas. 
Carícias, masturbação, 
sexo oral. Em relação à 
função sexual, redução do 
desejo e da satisfação 
sexual. 

Prado; Lima; 
Lima, 2013 
 
Brasil 

 

Estudo analítico, 
transversal realizado 
com 181 mulheres não 
gestantes e 177 
gestantes por meio de 
questionário. 

Carícias identificadas como 
práticas sexuais. Em 
relação à função sexual, 
identificou-se disfunção 
sexual superior em 
mulheres grávidas quando 



ASSOCIAÇÃO ENTRE PRÁTICAS SEXUAIS E SATISFAÇÃO SEXUAL NA 
GESTAÇÃO: REVISÃO INTEGRATIVA 

384 
 

comparadas com não-
grávidas. Redução do 
desejo e excitação. 

Babazadeh; 
Najmabadi; 
Masomi, 
2013 
 
Irã 

Estudo descritivo, 
qualitativo realizado 
com 33 mulheres 
grávidas por meio de 
entrevista 
semiestruturada. 

Práticas sexuais não 
citadas. Em relação à 
função sexual, redução 
interesse, desejo, 
excitação, prazer, 
frequência de relações 
sexuais e orgasmo. 
Abstenção sexual. 

Ferreira et 
al., 2012 
 
Brasil 

Estudo transversal 
realizado com 51 
gestantes em 
acompanhamento em 
ambulatório de pré-
natal de baixo risco por 
meio de questionários. 

Práticas sexuais não 
citadas, porém inflenciam 
na qualidade de vida e na 
satisfação sexual que estão 
diretamente relacionadas. 

Ribeiro et al., 
2011 
 
Brasil 

Estudo transversal 
realizado com 87 
gestantes por meio de 
questionários. 

Carícias identificadas como 
práticas sexuais. 
Comprometimento da 
função sexual e 
insatisfação. Redução 
interesse, desejo, excitação 
e orgasmo. 

Camacho;  
Vargens;  
Progianti, 
2010 
 
Brasil 

Estudo descritivo, 
qualitativo Teórico 
metodológico do 
Interacionismo 
Simbólico e da 
Grounded Theory 
realizado com 11 
mulheres grávidas por 
meio de entrevista 
semiestruturada 

Carícias identificadas como 
práticas sexuais. Em 
relação à função sexual, 
aumento da desejo com 
sexo mais prazeroso e 
intenso, redução da 
frequência das relações 
sexuais (desconforto), 
violência por parceiro íntimo 
 

*AER: aborto espontâneo  de repetição/*IG: idade gestacional 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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A amostra dos estudos variou de 10 a 257 mulheres, 

sendo a média de 112 e a moda de 218 participantes. Para 

coleta de dados predominou como instrumento o questionário, 

os cenários de coleta não foram especificados em quatro 

estudos, bem como os preceitos éticos em cinco estudos. 

Os estudos apontaram que as práticas sexuais 

geralmente ocorriam de forma restrita parcial (FRANCISCO et 

al.2014; JAMALI; MOSALANEJAD, 2013) ou total 

(BABAZADEH; MIRZAII; MASOMI, 2013), com redução na 

intensidade de movimentos e ou introdução parcial do pênis 

(LIU; HSU; CHEN, 2013). Contudo, na maioria dos estudos as 

práticas sexuais não foram especificadas (FERREIRA et al., 

2012; BABAZADEH; NAJMABADI; MASOMI,2012; 

BALESTENA; HERNÁNDEZ; NEGRIN, 2014). Nos estudos que 

especificaram as práticas sexuais identificadas foram: carícias 

(VIANA et al., 2013; PRADO; LIMA; LIMA, 2013; RIBEIRO et 

al., 2011; CAMACHO; VARGENS; PROGIANTI, 2010), 

masturbação e sexo oral (VIANA et AL., 2013; LIU; HSU; CHEN, 

2013). 

Em relação à função sexual, evidenciou-se que foi 

alterada de forma negativa em decorrência de diminuição do 

desejo (JAMALI; MOSALANEJAD, 2013; LIU HSU; CHEN, 

2013; VIANA et al., 2013; PRADO; LIMA; LIMA, 2013; RIBEIRO 

et al., 2011), interesse, excitação (JAMALI; MOSALANEJAD, 

2013; PRADO; LIMA; LIMA, 2013; BABAZADEH; NAJMABADI; 

MASOMI, 2012; RIBEIRO et al, 2011), orgasmos (JAMALI; 

MOSALANEJAD, 2013; PRADO; LIMA; LIMA, 2013, 

BABAZADEH; NAJMABADI; MASOMI, 2012; RIBEIRO et al., 

2011) prazer (BABAZADEH; NAJMABADI; MASOMI, 2012), 

redução da lubrificação, presença de dispareunia (JAMALI; 
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MOSALANEJAD, 2013), doenças crônicas (Diabetes mellitus) e 

história de aborto espontâneo (FRANCISCO  et al., 2014). 

Em outros casos mesmo considerando o sexo mais 

prazeroso e intenso (CAMACHO; VARGENS; PROGIANTI, 

2010) na presença da libido ao longo da gestação, verifica-se a 

rejeição do parceiro e a redução da frequência da atividade 

sexual (VIANA et al., 2013; BABAZADEH; NAJMABADI; 

MASOMI, 2012, 2012; CAMACHO; VARGENS; PROGIANTI, 

2010) ou mesmo abstenção sexual (BABAZADEH; 

NAJMABADI; MASOMI, 2012), podendo ainda ocorrer violência 

por parceiro íntimo (CAMACHO; VARGENS; PROGIANTI, 

2010), culminando em déficite de satisfação sexual (LIU; HSU; 

CHEN, 2013; RIBEIRO et al., 2011) e ou disfunção sexual 

(PRADO; LIMA; LIMA, 2013). 

 

Figura 2. Associação entre função sexual e práticas 
sexuais na gestação.  

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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No dendrograma acima (Fig.2), a palavra “sexual” 

encontra-se em um nível herárquico superior e figura como raiz 

principal que se subdivide, posteriormente, em conjuntos de 

palavras  agrupados por aproximação temática e expõem 

fatores que interferem na função sexual.  

Na primeira associação de palavras, identifica-se a 

redução da frequência das relações sexuais. A  segunda 

subdivide-se em dois ramos de associação: o primeiro faz 

referência às alterações na função sexual no decorrer da 

gestação, sendo que ocorrem, principalmente, no terceiro 

trimestre diminuição em todos os domínios da função sexual; 

no segundo trimestre, essas alterações ocorrem mais 

discretamente. No segundo ramo, verificam-se essas 

alterações, principalmente, nos âmbitos de lubrificação, desejo, 

excitação, orgasmo e satisfação. 

 Nas associações subsequentes, as alterações ocorreram 

de forma diferente, com o progresso da gestação, 

significativamente, no primeiro e terceiro trimestres. Essas 

alterações mantiveram relação na Fig. 2 com (1) dispareunia, 

abstenção sexual, (2) insatisfação sexual, pelo 

comprometimento do interesse sexual; disfunção sexual 

relacionada a diversos fatores, com destaque para o aumento 

da idade materna, da idade gestacional e  violência por parceiro 

íntimo; e redução do prazer. 

A saúde sexual contribui para a longevidade das 

relações afetivas e qualidade de vida das pessoas, contudo, em 

alguns casos podem surgir disfunções sexuais (distúrbio do 

desejo e ou alterações psicofisiológicas de resposta sexual, 

causando angústia e dificuldades interpessoais) em 

decorrência da idade, estado civil, renda e grau de instrução, 

doenças crônicas, uso de medicamentos, disfunção sexual do/a 
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parceiro/a, paridade e gravidez, o que modifica o padrão de vida 

sexual do casal (PRADO; LIMA; LIMA, 2013). 

A gestação por ser um período complexo no qual devem 

ocorrer ajustamentos às alterações anatomofisiológicas, 

psicológicas, hormonais (BALESTENA et al., 2014, PRADO; 

LIMA; LIMA, 2013) e de papel social,  afeta (positiva ou 

negativamente)  a sexualidade, o comportamento e a atividade 

sexuais (BALESTENAet al., 2014). Além disso, acresce-se que 

as mulheres apresentam maior índice de disfunção sexual 

(FRANCISCO et al., 2014; PRADO; LIMA; LIMA; 2013) (43%), 

quando comparadas aos homens (31%), associada a 

características demográficas e de educação (FRANCISCO et 

al., 2014), sendo que na gestação a disfunção sexual ocorre em 

torno de 40,4% (PRADO; LIMA; LIMA, 2013). 

A função sexual é influenciada negativamente pelas 

alterações físicas, hormonais, psicológicas, culturais e sociais, 

mudanças no relacionamento, estado civil, história prévia de 

gravidez e abortos, modificações de autoimagem, instabilidade 

de humor, sonolência, tristeza, culpa e medo sobre a realização 

do ato sexual (BALESTENA, HERNÁNDEZ; NEGRIN, 2014; 

JAMALI, MOSALANEJAD, 2013), a dispareunia, o desconforto 

uterino (contrações, tamanho do útero), o desconforto vaginal 

(ressecamento da mucosa), o desconforto físico (dispareunia 

ou dor na pélvis), a fadiga (LIU; HSU; CHEN, 2013), as 

náuseas, os enjôos (BABAZADEH; NAJMABADI; MASOMI, 

2012), o tamanho da barriga que limita as posições e práticas 

na relação sexual, presença de infecção urinária e contrações 

precoces (VIANA et al., 2013), a ansiedade quanto ao parto e 

maternidade (PRADO; LIMA; LIMA, 2013) foram citados pelas 

gestantes, além de contraindicações médicas (BALESTENA et 

al., 2014; JAMALI, MOSALANEJAD, 2013, VIANA et al., 2013).  
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Destaca-se que nos casos em que a gestante apresenta 

aborto espontâneo de repetição ou presença de depressão há 

alteração na excitação, lubrificação, orgasmo e satisfação 

sexual. Além disso, há o mito de que o sexo pode prejudicar o 

feto no início da gestação ou até mesmo a mãe, (FRANCISCO 

et al., 2014), relações sexuais durante a gravidez podem levar 

a hemorragia, infecções vaginais (LIU; HSU; CHEN, 2013), ao 

aborto, parto prematuro (BABAZADEH; NAJMABADI; 

MASOMI, 2012;  JAMALI; MOSALANEJAD, 2013), infecções ou 

danos ao feto, levando ao sentimento de culpa, vergonha e 

rejeição sexual do parceiro, além de relacionar a prática sexual 

nesse período como pecado pela presença de um terceiro 

envolvido (o feto) (JAMALI; MOSALANEJAD, 2013), o que 

culmina na restrição ou cessação das práticas sexuais  por 

influências sociais, culturais e religiosas, e consequentemente 

em um maior índice de insatisfação sexual (LIU; HSU; CHEN, 

2013; BABAZADEH; NAJMABADI; MASOMI, 2012; 

FRANCISCO et al., 2014), infidelidade do cônjuge e até 

divórcios (BABAZADEH; NAJMABADI; MASOMI, 2012). 

O comportamento sexual também é determinado pelo 

estado de saúde da mulher durante a gestação (VIANA et al., 

2013). Entretanto, mesmo na ausência de complicações 

obstétricas e ou co-morbidades que limitam ou restringem as 

práticas sexuais, esses fatores refletem no surgimento e na 

intensificação dos distúrbios sexuais e na qualidade de vida da 

mulher (JAMALI; MOSALANEJAD, 2013; FERREIRA et al., 

2012), bem como na qualidade das relações sexuais, com 

redução da satisfação sexual (BARBOSA et al., 2011). 

Ressalta-se que no primeiro trimestre as relações 

sexuais ocorrem com uma frequência de duas vezes por 

semana (BALESTENA; HERNÁNDEZ; NEGRIN, 2014; 
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BALESTENA et al. 2014b). A fadiga, náuseas, vômitos, coitos 

dolorosos e as mudanças em imagens mentais das mulheres 

podem ser consideradas como as razões para a diminuição do 

desejo sexual nesse período (JAMALI; MOSALANEJAD, 2013).  

No segundo trimestre, a frequência de realização de  

sexuais aumentou para três vezes por semana, sendo o 

semestre de maior verificação de satisfação sexual (FERREIRA 

et al., 2012), enquanto no terceiro trimestre houve novamente 

diminuição. Embora o desejo seja verificado no decorrer de 

todos os trimestres de gestação, encontra-se reduzido no 

primeiro e no terceiro trimestres e as carícias insatisfatórias em 

toda a gestação, o que pode limitar a capacidade de atingir o 

orgasmo (RIBEIRO et al., 2011, BALESTENA et al., 2014). 

Atingir o orgasmo ocorreu predominantemente no primeiro 

trimestre culminando com um maior índice de satisfação sexual, 

a excitação foi referida maior no segundo trimestre e o grau de 

satisfação inferior no terceiro trimestre (BALESTENA et al., 

2014).  

Com o avanço da idade gestacional, há diminuição do 

desejo sexual, número de relações sexuais, número de 

orgasmos e diminuição da satisfação sexual na maioria das 

mulheres. Além disso, a redução do desejo sexual pode ser 

justificada, considerando o fato de que a maioria das mulheres 

grávidas estava preocupada com o seu filho durante o 

terceiro trimestre, dispensando pouca atenção às relações 

sexuais (JAMALI; MOSALANEJAD, 2013; BALESTENA et al., 

2014).  

Algumas mulheres têm experiências desagradáveis 

durante a relação sexual, incluindo cólicas abdominais, 

incontinência urinária, falta de atração pelo cônjuge e o 

encontro de posicionamento confortável (LIU; HSU; CHEN, 
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2013). As dificuldades de adaptação a essa nova fase, 

repercutem negativamente na saúde sexual do casal 

(BALESTENA et al., 2014; BARBOSA et al., 2011). 

Os efeitos da gravidez sobre as funções sexuais não são 

uniformes, já que para algumas mulheres é um período de 

aumento do prazer sexual, em contrapartida, para outras, essas 

alterações não são notadas ou experimentam uma diminuição 

ou ausência do desejo sexual (BALESTENA; HERNÁNDEZ; 

NEGRIN, 2014; BALESTENA et al., 2014). Contudo, mesmo 

sem interesse muitas mulheres praticam o ato sexual em virtude 

da preocupação em não desagradar seus maridos ou por se 

sentirem pressionadas a não negligenciar as necessidades 

sexuais (BABAZADEH; MIRZAII; MASOMI, 2012), o que em 

muitas vezes leva a ocorrência da violência por parceiros 

íntimos (JAMALI; MOSALANEJAD, 2013; CAMACHO; 

VARGENS; PROGIANTI, 2010). 

Ressalta-se que a prática sexual na gestação deve evitar 

o sexo de maneira brusca e procurar posições confortáveis 

utilizando como alternativas carícias, masturbação e sexo oral 

(VIANA et al., 2013). 

Além disso, há fragilidade de orientações sobre 

sexualidade nas consultas de pré-natal e quando essas 

ocorrem restringem-se ao uso de medicações, planejamento 

familiar e cuidados com recém-nascido (em especial 

amamentação), desconsiderando aspectos subjetivos das 

pessoas e seguindo um modelo de transmissão de informações 

que coloca a mulher em uma posição passiva (VIANA et al., 

2013; BARBOSA et al. 2011; SILVA; MARQUES, PAIVA 2013; 

SILVA; FIGUEIREDO,2005). 

Pouco se aborda a saúde sexual e ou se questiona as 

atividades e função sexuais durante os atendimentos por 
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profissionais de saúde, em contrapartida as mulheres não 

buscam informações (PRADO; LIMA; LIMA, 2013) em virtude 

dos tabus e receios de discussão sobre a temática 

(BABAZADEH; MIRZAII; MASOMI, 2012).  

Faz-se necessário a promoção do aconselhamento 

conjugal nas unidades de saúde para viabilizar a discussão 

sobre os anseios e problemas sexuais durante o período 

gestacional, orientar a masturbação, o uso de lubrificante, as 

posições de coito alternativas e desenvolver estratégias para 

aumentar o conhecimento sexual e apoio emocional para 

diminuir a ansiedade das mulheres grávidas em relação à 

sexualidade neste período (LIU; HSU; CHEN, 2013). 

A sexualidade ainda não é vislumbrada profissionais de 

saúde como um aspecto importante na assistência de pré-natal, 

não incorporando-a à prática, requerendo maior discussão e 

abordagem referentes a temática na formação em saúde 

(CESNIK-GEEST, 2016; GONÇALVES et al., 2013; 

FLORÊNCIO et al., 2012; CARVALHO  et al., 2008).  

Há necessidade de uma educação em saúde na 

assistência pré-natal voltada para as gestantes, esclarecendo e 

encorajando-as na autonomia sobre o seu corpo e os seus 

desejos, o que contribuirá na melhoria da saúde reprodutiva das 

mulheres (JAMALI, MOSALANEJAD; 2013; REIS, A. T; 

SANTOS, R.S.; PASCHOAL JÚNIOR; 2012; BARBOSA et al, 

2011; DUARTE, S. J. H.; BORGES, A. P.; ARRUDA, 2011; 

MARQUES; PEREIRA, 2011). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A gestação causa na maioria das mulheres redução do 

desejo, interesse, excitação, prazer e orgasmo no desempenho 
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do ato sexual, o que pode contribuir para restrição e ou 

abstenção das práticas sexuais.  

As práticas sexuais não foram citadas ou limitadas a 

carícias, masturbação e sexo oral. Constatou-se ausência de 

estudos que associem as práticas sexuais à satisfação sexual 

na gestação, o que requer realização de estudos com essa 

proposta para melhor compreender a função sexual na 

gestação. Além disso, devem ser desenvolvidas ações de 

promoção da saúde sexual durante a assistência pré-natal, 

tendo em vista a integralidade e qualidade da assistência à 

saúde. 
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RESUMO: Atualmente, o excesso de peso e a obesidade vêm 
crescendo em grande escala no Brasil e no mundo, trazendo 
consigo diversas complicações e riscos para o acometimento 
de doenças crônicas, como, hipertensão, diabetes, doenças 
cardiovasculares, problemas respiratórias, entre outras. 
Quando o ganho de peso excessivo é associado ao período 
gestacional, tal distúrbio é acometido por 25 a 30% das 
grávidas. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi identificar as 
intercorrências maternas e neonatais frente ao acúmulo 
excessivo de peso no período gestacional, usando como 
método uma revisão integrativa da literatura, onde o 
levantamento foi realizado nas bases de dados LILACS, 
MEDLINE, IBECS e CUMED. Dos 4.604 artigos encontrados, 
na busca, somente 11 estavam de acordo com os critérios de 
inclusão e exclusão. Os estudos abordaram as intercorrências 
das gestantes com excesso de peso, onde foram encontradas 
complicações maternas, neonatais e no parto, além de 
confirmarem o progresso da obesidade gestacional. Com isso, 
concluiu-se que distúrbios como, diabetes mellitus gestacional, 
doença hipertensiva específica da gravidez, grande taxa de 
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cesariana, infecções e retenção de peso após o parto, são 
prevalentes nas gestantes com sobrepeso e obesidade, além 
de que, a macrossomia, malformação congênita, aborto e 
prematuridade são intercorrências que os conceptos, de mães 
com índice de massa corporal elevado, podem apresentar. 
Palavras-chave: Obesidade. Gravidez. Intercorrências. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O sobrepeso e a obesidade, de acordo com o dicionário 

estadunidense Merriam-Webster (2017) e a World Health 

Organization (WHO) (2016), são definidos como distúrbios 

metabólicos, em que o aumento demasiado de gordura corporal 

está presente no indivíduo. Isso acontece devido a múltiplos 

fatores, sejam eles genéticos, metabólicos, emocionais e/ou 

socioambientais (CUPPARI, 2014). Dados da VIGITEL 

(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico), fornecidos pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao ano 

de 2016, exibem que o índice de indivíduos com excesso de 

peso no Brasil tem crescido intensamente, onde 53,8% dos 

brasileiros estão acima do peso e 18,9% da população está 

obesa. Em 2006 o índice representado de pessoas acima do 

peso era de 42,6%, ocasionado no aumento de 26,3% nos 

últimos dez anos. 

Quando o peso excessivo e a obesidade vêm 

acompanhado da gravidez, essa disfunção é encarada por 25 a 

30% das gestantes, segundo estudos realizados nas 

importantes capitais do Brasil (STULBACH et al., 2007; 

VÍTOLO; BUENO; GAMA, 2011). O diagnóstico nutricional é 

realizado com base no cálculo do índice de massa corporal 
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(IMC) pela idade gestacional, sendo o parâmetro mais aplicado 

para classificar e estimar o peso da gestante (ABESO, 2016; 

BRASIL, 2014). O indicado é que o ganho total de peso durante 

a gravidez, seja de 7,0 a 11,5 kg para as mulheres que 

apresentam sobrepeso e para aquelas com obesidade seja de 

5 a 9 kg (BRASIL, 2012). 

De acordo com Melo et al. (2007), é notório que os casos 

de obesidade gestacional são de grande escala e vem 

crescendo cada vez mais, com isso a associação entre o 

aumento exagerado de peso e o período gravídico-puerperal 

provoca o acontecimento de diversas intercorrências maternas 

e neonatais. Os estudos mostram que doenças 

cardiovasculares e distúrbios endócrinos são os problemas 

mais graves e frequentes nas grávidas com IMC elevado. 

Outros achados de grande relevância são complicações 

respiratórias, alterações hormonais, disfunções excretoras, 

problemas relacionados ao parto, além da grandeza de morte 

intrauterina e morte materna (ADAMO et al., 2011; SALIHU et 

al., 2009; SILVA et al., 2014). 

Quanto aos desfechos neonatais, a macrossomia está 

totalmente relacionada com a maioria dos casos de grávidas 

acima do peso. Pesquisas mostram que a malformação 

congênita, seja ela de natureza estrutural, funcional, metabólica 

e/ou comportamental, também são disfunções seríssimas que 

afetam o bebê (ALIYU et al., 2010; PANTE et al., 2011). Além 

disso, é importante ressaltar que sofrimento fetal agudo, 

prematuridade, problemas após o nascimento, além da morte 

neonatal, são achados expressivos associados a temática 

(BLOMBERG; KALLEN, 2010; SILVA et al., 2014). 

Portanto, a motivação para a produção deste trabalho se 

deu a partir da apresentação dos problemas relacionados ao 
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binômio materno-infantil, perante o ganho exagerado de peso 

na gestação, sendo considerado uma circunstância prejudicial 

à saúde que os expõem a possíveis intercorrências. Logo, 

compreende-se a necessidade de um cuidado baseado em 

pesquisas científicas voltadas para o alerta da obesidade no 

período gestacional, havendo a imposição de uma 

transformação deste cenário, que envolve a área de saúde 

assim como as pacientes acometidas por essa situação 

considerada um problema de saúde pública. 

Diante dos fatores apresentados sobre a obesidade 

materna e os elevados índices no que diz respeito ao aumento 

do IMC durante a gestação, levantam-se os seguintes 

questionamentos: quais são as complicações que podem 

acometer a gestante e o bebê perante o acúmulo exagerado de 

peso durante a gravidez? 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é identificar as 

intercorrências materno-fetais frente a obesidade materna, 

possibilitando maior conhecimento direcionado às gestantes 

acima do peso. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

conceituada pela comparação e síntese de várias pesquisas já 

evidenciadas, que proporciona resultados gerais em relação a 

determinado tema de estudo, dando suporte ao valor da 

pesquisa científica na prática clínica, além de incitar a execução 

de novas pesquisas para preencher as lacunas do 

conhecimento que são expostas no decorrer dos estudos 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 
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A revisão integrativa é desenvolvida com base no 

Método Ganong, que se divide em seis etapas (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010): 

Primeira etapa: Inicialmente se estabelece a 

identificação do tema, do objetivo e da questão norteadora, com 

finalidade de proporcionar um estudo aprimorado e que possa 

ser assimilado de modo preciso e claro. 

Segunda etapa: Nesta fase, realiza-se o levantamento 

bibliográfico nas bases de dados para ingressar as pesquisas a 

serem investigadas. Neste momento também se estabelece, 

minuciosamente, os critérios de inclusão e exclusão para 

selecionar os estudos. 

Terceira etapa: Torna-se necessário a aplicação de um 

quadro para organizar e sintetizar as principais informações 

extraídas dos artigos escolhidos, chamada de categorização 

dos estudos, onde os dados coletados devem ser relevantes, 

precisos, de fácil manuseio e acesso. 

Quarta etapa: Denominada de análise dos estudos 

incluídos, é uma fase em que os artigos escolhidos devem ser 

avaliados minuciosamente, de modo crítico e imparcial, 

buscando explicações para os resultados de cada artigo. 

Quinta etapa: É onde se faz necessário a interpretação 

dos resultados, permitindo que o revisor faça analogias e 

suposições, comparando os artigos. Com isso, é possível 

detectar lacunas do conhecimento, onde o pesquisador deverá 

delimitar prioridades para execução novas pesquisas. 

Sexta etapa: É representada pela apresentação da 

revisão integrativa. Dessa forma, as informações devem ser 

claras e completas, permitindo o leitor analisar os dados do 

tema levantado e o detalhamento dos artigos escolhidos. 
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Para o levantamento bibliográfico foram utilizadas quatro 

bases de dados, onde são elas: Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Índice 

Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS) e Centro 

Nacional de Informações de Ciências Médicas de Cuba 

(CUMED). A busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), utilizando os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) 

“obesidade”, “gravidez” e “complicações”, separados pelo 

operador booleano “AND”. 

Os critérios de inclusão foram pesquisas com textos 

completos e disponíveis para análise, com idiomas em 

português e espanhol, no período de 2012 a 2016 e 

documentos do tipo artigo. Os critérios de exclusão foram 

aplicados através da leitura de títulos, resumos e artigos na 

íntegra, onde foram selecionados apenas artigos que 

respondessem a questão norteadora do estudo. 

O processo de pesquisa dos dados resultou em um 

universo de 4.604 publicações. De modo que, após a seleção 

dos textos completos e disponíveis, encontrou-se 2.650 

pesquisas, onde dessas apenas 121 foram achadas nos 

idiomas português e espanhol. Em seguida, selecionou-se os 

estudos publicados entre os anos de 2012 a 2016, nos quais 

resultaram em 52 publicações. Após isso, incluiu-se pesquisas 

do tipo artigos, onde chegou-se a uma amostragem de 49 

estudos. Posteriormente, leu-se os títulos de cada pesquisa, na 

quais 17 foram selecionadas, leu-se os resumos, onde 16 

artigos foram escolhidos e leu-se os estudos na íntegra, onde 

11 artigos contemplaram a temática e responderam a pergunta 

norteadora. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Categorização dos artigos que abordaram as 

intercorrências relacionadas ao peso excessivo na gestação. 

Autor/Ano Título Periódico Bases Tipo de 
estudo 

*P1 - 
OLIVEIRA et 
al., 2016 

Estudo da relação 
entre ganho de 
peso excessivo e 
desenvolvimento 
de diabetes 
mellitus e doença 
hipertensiva 
específica na 
gestação 

Journal of the 
Health 
Sciences 
Institute 
 

LILACS Revisão de 
literatura 

P2 - 
FERNANDEZ 
ALBA et al., 
2016  

Sobrepeso y 
obesidad 
maternos como 
factores de riesgo 
independientes 
para que el parto 
finalice en 
cesárea 

Nutricion 
Hospitalaria 

IBECS Coorte 
retrospectivo 

P3 - OVALLE 
et al., 2016 

Obesidad, factor 
de riesgo de 
infección 
bacteriana 
ascendente 
durante el 
embarazo 

Revista 
Médica de 
Chile 

MEDLINE Retrospectivo 
transversal 

P4 - VALDES-
RAMOS; 
BENCOSME-
RODRIGUEZ, 
2015 

Frecuencia de 
obesidad y su 
relación con 
algunas 
complicaciones 
maternas y 
perinatales en 
una comunidad 
indígena 

Revista 
Cubana de 
endocrinologia 

CUMED Descritivo 
transversal 

https://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/index.aspx
https://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/index.aspx
https://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/index.aspx
https://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/index.aspx
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P5 - 
MACEDO; 
MONTEIRO; 
MENDES, 
2015 

Obesidade e Pré-
eclâmpsia 

FEMINA LILACS Revisão 
sistemática  

P6 - 
CALLEGARI 
et al., 2014 

Obesidade e 
fatores de risco 
cardiometabólicos 
durante a 
gravidez 

Revista 
Brasileira de 
Ginecologia e 
Obstetrícia 
 

MEDLINE Análise 
longitudinal 

P7 - 
FONSECA et 
al., 2014 

Ganho de peso 
gestacional e 
peso ao nascer do 
concepto: estudo 
transversal na 
região de Jundiaí, 
São Paulo, Brasil 

Ciência & 
Saúde 
Coletiva 

LILACS Descritivo, 
transversal, 
quantitativo 

P8 - TARQUI-
MAMANI; 
ÁLVAREZ-
DONGO; 
GÓMEZ-
GUIZADO, 
2014 

Estado nutricional 
y ganancia de 
peso en gestantes  
peruanas, 2009-
2010 
 

Anales de la 
Facultad de 
Medicina 

LILACS Observacional 
e transversal 

P9 - NAST et 
al., 2013 

Ganho de peso 
excessivo na 
gestação é fator 
de risco para o 
excesso de peso 
em mulheres 

Revista 
Brasileira de 
Ginecologia e 
Obstetrícia 

LILACS Randomizado 
por 
conglomerados 

P10 - PAIVA 
et al., 2012 

Obesidade 
materna em 
gestações de alto 
risco e 
complicações 
infecciosas no 
puerpério 

Revista da 
Associação 
Médica 
Brasileira 

MEDLINE Observacional 
prospectivo 

P11 - 
GRANDI et 
al., 2012 

La obesidad 
materna como 
factor de riesgo 

Revista del 
Hospital 
Materno 

LILACS Observacional 
e analítico, 
retrospectivo, 

http://www.scielo.br/rbgo
http://www.scielo.br/rbgo
http://www.scielo.br/rbgo
http://www.scielo.br/rbgo
http://www.scielo.br/rbgo
http://www.scielo.br/rbgo
http://www.scielo.br/rbgo
http://www.scielo.br/rbgo
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwisq5CD_9zWAhUEFpAKHYPiDjsQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Framb.amb.org.br%2F&usg=AOvVaw1_UAQF1VuIhdaD-MbZljfW
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwisq5CD_9zWAhUEFpAKHYPiDjsQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Framb.amb.org.br%2F&usg=AOvVaw1_UAQF1VuIhdaD-MbZljfW
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwisq5CD_9zWAhUEFpAKHYPiDjsQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Framb.amb.org.br%2F&usg=AOvVaw1_UAQF1VuIhdaD-MbZljfW
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwisq5CD_9zWAhUEFpAKHYPiDjsQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Framb.amb.org.br%2F&usg=AOvVaw1_UAQF1VuIhdaD-MbZljfW
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para defectos 
congénitos 

Infantil Ramón 
Sardá 

tipo caso-
controle 

Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2017. *P – pesquisa. 

 

Referente aos estudos, percebeu-se que 54,54% (seis) 

foram publicados na base de dados LILACS, 27,27% (três) na 

MEDLINE, 9,09% (um) foi publicado na IBECS, assim como na 

base de dados CUMED também apresentou 9,09% (um) de 

artigos divulgados. 

No que diz respeito aos anos de publicações dos 

estudos, incluídos nos últimos cinco anos, entre 2012 a 2016, 

os dados levantados exibiram a classificação, a seguir, 

representada na “Figura (1)”. 

 

Figura 1. Distribuição dos estudos, de acordo com os anos de 

publicação, 2017. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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No Brasil em 2016, as mulheres com excesso de peso 

simbolizavam aproximadamente 50,5% da população, ou seja, 

um dado bastante alto representando mais que a metade de 

toda a classe (ABESO, 2016). Nas mulheres com sobrepeso 

durante a gravidez ou que já começaram esse estágio com 

excesso de peso existem riscos significativos, tanto quanto 

complicações maternas, complicações neonatais, assim como 

tendências de intercorrências no parto (VÍTOLO, 2014). 

Compreender e entender as intercorrências maternas e 

neonatais presentes nas gestantes com peso excessivo é 

indispensável para que o profissional de saúde, especialmente 

o enfermeiro, compreenda os riscos que essas grávidas estão 

inseridas. Pois, com isso, é possível que os profissionais da 

saúde se tornem mais qualificados para enfrentar a assistência 

frente a obesidade materna. 

Na P1 realizada por Oliveira et al. (2016), em uma 

revisão da literatura, observou-se que o excesso de peso na 

gestação tem alta influência no desenvolvimento de DMG e 

DHEG, onde os riscos dessas intercorrências, são 2 a 6 vezes 

mais frequentes em gestantes com peso excessivo, 

corroborando com a P4 de Vades-Ramos e Bencosme-

Rodriguez (2015), que evidenciou o risco da evolução de DMG 

em obesas. 

Segundo Silva et al. (2014), a DMG é uma das principais 

complicações maternas relacionada ao sobrepeso e a 

obesidade, informações essas, que concordam com a P1 e a 

P4, expondo que a hiperglicemia prejudica o desenvolvimento 

e a formação dos órgãos do feto, ocasionando o surgimento de 

malformações congênitas e macrossomia fetal (SILVA et al., 

2014). 
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A P2 de Fernandez Alba et al. (2016), registrou um total 

de 18.243 nascimentos, onde o IMC inicial materno foi 

registrado apenas em 4.711 casos. No grupo de mulheres 

gestantes com excesso de peso, o risco de parto por cesariana 

teve um odds ratio (OR) ajustado de 1,51 (IC por 95% de 1,24 

a1,83), e no grupo das grávidas com obesidade, o aumento do 

risco cresceu ainda mais, com um OR ajustado de 2,15 (IC 95% 

de 1,67 a 2,76). Com isso, observou-se que o excesso de peso 

e a obesidade são fatores de risco para realização do parto 

cesáreo. Esse dado foi observado também P4 de Vades-Ramos 

e Bencosme-Rodriguez (2015), onde apresentou que a 

obesidade materna leva a uma maior taxa de cesarianas. 

Dessa forma, percebeu-se que as mulheres com 

excesso de peso tem baixa taxa de parto eutócico, pois 

complicações observadas na P1, como DMG e DHEG, são 

fatores que justificam os dados demonstrados pela P2 e P4, 

referente ao alto número de parto cesáreo em gestantes com 

obesidade. 

A P3 de Ovalle et al. (2016), realizou um estudo 

retrospectivo transversal, no qual comparou a morbidade 

infecciosa em gestantes com IMC normal e desequilibrado. 

Verificou-se que pacientes obesas tiveram maiores 

percentagens de gravidez e intercorrências perinatais 

associados à infecção bacteriana ascendente em comparação 

com pacientes com peso adequado. As gestantes com 

obesidade apresentaram 2,5 a 4,5 vezes maior risco de 

morbidade infecciosa. A obesidade é um fator de risco 

independente para o parto prematuro e aborto de 2º trimestre, 

associado a infecção bacteriana ascendente e trabalho de parto 

e puerpério infeccioso. 
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Na P4 de Vades-Ramos e Bencosme-Rodriguez (2015), 

foi definido as regularidades de obesidade pré-gestacional e 

sua ligação com intercorrências maternas e perinatais em uma 

comunidade indígena. No estudo descritivo transversal, foi 

encontrado que 40 das gestantes (24,1%) começaram a 

gestação com obesidade. Dessas, 26 (15,6%) com obesidade 

grau I; 10 (6,1%) com grau II e 4 (2,4%) com grau III. Em geral, 

87,5% das gestantes obesas pré-gestacional tiveram 

intercorrências materna ou perinatais, enquanto nas grávidas 

não obesas, perceberam-se 59,5%. A obesidade amplificou 

consideravelmente o risco de desenvolver DMG, concordando 

com a P1, macrossomia e cesariana, corroborando com a P2, 

como já referido anteriormente. 

Na P5 de Macedo, Monteiro e Mendes (2015) e na P6 de 

Callegari et al. (2014),  avaliou-se a inter-relação da obesidade 

com causas de riscos cardiometabólicos, assim como a pré-

eclâmpsia. Na P5 foram apresentados nove estudos sobre 

consequências da obesidade em gestantes, onde abordaram 

que quanto maior a taxa do IMC pré-gestacional e excesso de 

peso durante o período gravídico, maior a oportunidade de 

conceber pré-eclâmpsia, especialmente na forma grave. Na P6 

registrou que 12% das grávidas avaliadas apresentaram 

hipertensão gestacional, que é fator para pré-eclâmpsia, 

obesidade pré-gestacional, hiperleptinemia e relação 

insulina/glicose maior que dois. Assim verificou-se que as 

modificações metabólicas da gravidez foram mais evidentes 

nas grávidas obesas, o que as torna mais susceptíveis as 

intercorrências cardiometabólicas. 

Percebeu-se que a P1, P5 e P6 apresentaram dados 

correspondentes e harmoniosos, em que os artigos 

confirmaram que existe uma maior chance da grávida acima do 
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peso desenvolver DHEG. Onde, dessas doenças específicas as 

mais prevalentes são a hipertensão arterial sistêmica, pré-

eclâmpsia e eclâmpsia, que proporcionam o comprometimento 

fetal em virtude da falta de oxigenação e de nutrientes que não 

são metabolizados de forma correta na placenta. 

A P7 de Fonseca et al. (2014), demonstrou um estudo 

descritivo, transversal, quantitativo no qual determinou a 

predominância de sobrepeso e obesidade pré-gestacional e 

investigou a relação com o peso do concepto ao nascer. O 

artigo apresentou que nas grávidas com excesso de peso 

existiu maior predomínio de recém-nascidos com peso normal, 

em compensação, grávidas com ganho de peso insuficiente 

possuíram alto risco de recém-nascidos com peso insuficiente. 

De modo que, o primeiro dado descorda com artigos presentes 

na literatura e artigos discutidos nesse estudo, como a P4, que 

mostraram o alto índice de macrossomia fetal e sobrepeso fetal 

relacionado ao excesso de peso materno. Uma vez que a DMG, 

presente nas P1 e P4, aumenta a glicose no sangue do feto, 

ocasionando em uma maior produção de insulina, o que leva ao 

peso excessivo do concepto. 

Tarqui-Mamani, Álvarez-Dongo e Gómez-Guizado 

(2014) realizou a P8, que determinou a condição nutricional e o 

ganho de peso de mulheres grávidas peruanas. Das mulheres 

com peso relatado, 1,4% começaram a gravidez com baixo 

peso, 34,9% tinham peso adequado, 47% sobrepeso e 16,8% 

tinham obesidade. Durante a gestação 59,1% apresentaram 

baixo ganho de peso, 20% de ganho de peso normal e 20,9% 

de ganho excessivo de peso. Com isso, verificou-se o alto 

índice de obesidade nas mulheres em período reprodutivo, o 

que reafirmou dados apresentados anteriormente pela 

VIGITEL, assim como mostrou que existe uma alta taxa de 
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gestantes obesas que ganham mais peso que o indicado, 

durante a gravidez. Comprovando a importância de estudos 

sobre a temática e uma maior atenção para esse grande 

distúrbio.  

Na P9 de Nast et al. (2013), verificou-se a retenção de 

peso 12 meses depois do parto e suas causas relacionadas 

entre gestantes. A predominância de peso excessivo 12 meses 

após o parto foi proeminente confrontado ao estágio pré-

gestacional (59,9 versus 36,7%) e 30,7% das pacientes 

retiveram ≥10 kg. A conservação de peso 12 meses depois do 

parto foi excedente nas mulheres que exibiram peso excessivo 

pré-gestacional (9,9±7,7 kg) em comparação àquelas 

associadas com maior retenção de peso 12 meses após o 

parto. Dessa forma a P9 contemplou mais uma intercorrência 

associada a obesidade gestacional, onde percebeu-se que a 

obesidade não é uma complicação apenas na gravidez, mas 

que permanceram pós-gestação, tanto nas mulheres que eram 

obesas antes de engravidar, tanto naquelas que adquiriram o 

excesso de peso durante o período gestacional. 

A P10 de Paiva et al. (2012) analisou a relação entre a 

obesidade materna e intercorrências infecciosas do pós-parto 

em gravidez de alto risco. Foram selecionadas 374 puérperas, 

onde o IMC final de sobrepeso foi de 28,1% e de obesidade 

23,8%. A obesidade gestacional expressou relação significativa 

com as seguintes intercorrências do puerpério: infecção de 

ferida cirúrgica (16,7%), infecção urinária (9,0%), uso de 

antibiótico (12,3%) e morbidade composta (25,6%). Desse 

modo, comprovou-se que a obesidade no final da gravidez é 

variável autônoma no prognóstico da morbidade materna e 

neonatal, corroborando com a P3, que reitera a infecção no 
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trabalho de parto e puerpério e para o início de perinatal 

infeccioso de mortalidade neonatal. 

Concernente a P11 de Grandi et al. (2012), estimou-se o 

risco de defeitos congênitos associados à obesidade materna 

pré-gestacional. Em seu achado, a prevalência geral dos 

defeitos congênitos foi de 2,57%. Destes, a prevalência para as 

mulheres de peso médio foi 2,61%, para mulheres com 

sobrepeso 2,31% e para mulheres obesas 3,04%. Quando em 

comparação com mulheres de peso médio, os riscos brutos 

para os defeitos congênitos foram 0,88 e 1,17 para mulheres 

com sobrepeso e obesidade, respectivamente. Com isso, 

mostrou-se que as malformações congênitas são mais 

predominantes em conceptos de grávidas obesas, corfirmando 

os dados relatados pela P4 que evidenciou a presença de 

macrossomia fetal.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Dessa forma, evidenciou-se que os índices de sobrepeso 

e obesidade permanecem em grande crescimento, 

especificamente nas mulheres em idade reprodutiva, gerando 

assim maiores riscos para uma gestação com complicações e 

maiores taxas de intercorrências maternas e neonatais. 

Percebeu-se que distúrbios como, DMG, DHEG, alto número de 

cesarianas, infecções e retenção de peso após o parto, são 

mais prevalentes em grávidas que estão acima do peso, além 

de que, a macrossomia, malformação congênita, aborto e 

prematuridade são algumas das disfunções apresentadas pelos 

conceptos de mães com peso elevado.  

Assim, verificou-se que o presente estudo foi bastante 

relevante, pois a obesidade materna é uma disfunção que vem 
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se instalando nas gestantes, onde a presença de 

intercorrências são incontestáveis. Por isso, torna-se 

necessário novas pesquisas que confirmem as complicações 

em gestantes obesas e evidenciem novas intercorrências que 

podem ocorrer, pois foi observado que existem dados e artigos 

que se contradizem e que não são suficientes para esclarecer 

as lacunas do conhecimento. 

A pesquisa corroborou por mostrar que essas 

intercorrências materno-fetais são devastadoras e muitas das 

vezes irreversíveis, podendo levar a morte materna e fetal. Para 

tal, é indispensável que as pacientes com sobrepeso e 

obesidade tenham um cuidado específico, onde o profissional 

de saúde oferte um pré-natal diferenciado, dispondo de uma 

assistência qualificada e criteriosa. Além de que, é 

indispensável uma atenção concedida por uma equipe 

multidisciplinar que oriente e incentive a mudança no estilo de 

vida, salientando as possíveis intercorrências e desfechos que 

podem ocorrer, encorajando o controle do ganho de peso 

excessivo e a reversão do quadro.  
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RESUMO: Na atenção primária de saúde, compete ao 
enfermeiro o acompanhamento das mulheres com ausência de 
complicações, cadastradas no pré-natal de baixo risco, que 
objetiva monitorar, prevenir e identificar intercorrências 
maternas e fetais, realizar atividades educativas acerca da 
gravidez, parto e puerpério. OBJETIVO: Analisar os cuidados 
de enfermagem prestados pelo enfermeiro na atenção primária 
de saúde de acordo com a literatura brasileira. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura, onde a busca foi realizada nas bases de dados 
LILACS, MEDLINE e Index de Psicologia, por meio dos 
descritores assistência de enfermagem e pré-natal. Inicialmente 
46 estudos atenderam aos critérios de inclusão. Após 
analisados, 14 artigos foram selecionados para compor a 
amostra do presente estudo. RESULTADOS: dos 14 artigos 
que compuseram a amostra do presente estudo, 42,8% foram 
publicados nos anos de 2013. Em relação ao periódico 64,2% 
foram as Revistas de Enfermagem, o tipo de estudo dos artigos 
foi o qualitativo com 42,8%. A base de dados onde foram 
encontrados mais artigos foi a LILACS. Em se tratando da 
origem dos estudos 14,2% foram realizados no Rio de Janeiro. 
CONCLUSÃO: Espera-se que este estudo possa suscitar novas 
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pesquisas sobre a temática, bem como demonstrar aos 
enfermeiros que atuam na atenção primária sobre seu 
importante papel no cuidado a mulher no período gravídico-
puerperal. 
Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Pré-natal. 

Atenção Básica de Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Básica de saúde é norteada pela Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) que é o resultado da 

atuação de vários autores envolvidos com a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), (BRASIL, 2012). Dentre essas 

Políticas destaca-se a Política Nacional de Atenção Integral a 

Saúde da Mulher, lançada pelo Ministério da Saúde em 2004, 

onde antigamente os métodos de atendimentos focavam 

apenas o período gravídico-puerperal e que atualmente 

houveram grandes avanços em relação as melhorias de 

assistência a mulher, objetivando priorizar o atendimento de 

forma resolutiva, com integralidade e respeitando os diferentes 

tipos de necessidade das usuárias (CRUZ; CAMINHA; FILHO, 

2014). 

Assim no que se diz respeito à atenção à saúde da 

mulher gestante é responsabilidade do Município oferecer 

serviços de saúde voltados para uma assistência de qualidade 

ao pré-natal, parto, puerpério e neonatal, evidenciando-se a 

importância de ser acompanhada durante todo o pré-natal pela 

Unidade Básica de Saúde (UBS), desde o início da gestação, 

para que não venha acarretar possíveis complicações para a 

mãe e prejudicar o desenvolvimento do feto, no entanto 

diminuindo o índice de morbimortalidade materna e perinatal 

(BARRETO et al., 2013). 
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O enfermeiro é um agente importante no processo de 

implementação das políticas e assim as ações realizadas por 

ele com enfoque na mulher gestante, consistem no 

aprimoramento de atividades assistenciais e educativas que se 

inicia pelo acompanhamento da gestante e família seja   nos 

grupos educativos,na visita domiciliar e na consulta de 

enfermagem, bem como a Resoluções do Conselho Federal de 

Enfermagem (Cofen) nº 358/2009 (Dispõe sobre a 

sistematização da assistência de enfermagem e a 

implementação do processo de enfermagem em ambiente, 

público ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

enfermagem e de outras providências) (BRASIL, 2016). 

Desta forma um dos objetivos da assistência de 

enfermagem na saúde da mulher e no pré-natal é acolher a 

gestante no período inicial da gravidez assistindo em todas as 

etapas de mudanças físicas e emocionais e de intervir na 

redução de mortalidade materna e perinatal bem como ampliar 

o conhecimento dos seus direitos como mulher. Favorecendo 

ações que levem prevenção, promoção e recuperação da 

saúde em todo ciclo de vida (SOUZA; BERNARDO; SANTANA, 

2013). É importante ressaltar que dentro do modelo da 

assistência do programa de humanização do Pré-Natal e 

Nascimento é regulamentando pela lei nº 11.108/2005 

assegurando a gestante em toda rede hospitalar o direito em ter 

um acompanhante durante todo o período do parto (ANTUNES 

et al., 2014). 

A consulta de enfermagem é uma prática, realizada pelo 

enfermeiro, e tem como finalidade oferecer condições para a 

promoção de saúde da gestante e a melhora na sua qualidade 

de vida, diante de uma aproximação implementada e 

participativa. O enfermeiro tem autonomia para acompanhar 

integralmente o pré-natal de baixo risco na rede básica de 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO 

418 
 

saúde, de acordo com o Ministério de Saúde e conforme 

garantido pela Lei do Exercício Profissional, regulamentada 

pelo Decreto nº 94.406/87 (BRASIL, 2012). 

O enfermeiro deve orientar a gestante sobre a 

importância do pré-natal, realizando cadastro, fornecendo o 

cartão da gestante com o preenchimento corretamente, 

realizando a consulta de pré-natal da gestante de baixo risco, 

solicitar exames complementares, realizando testes rápidos, 

orientando sobre a importância da vacina contra tétano e 

hepatite, identificar possíveis sinais de alarme como de alto 

risco e encaminha-la para uma consulta médica, se caso for 

classificada como de alto risco e se houver demora significativa 

para o atendimento, a gestante deve ser encaminhada para o 

serviço de referência (BRASIL, 2012).  

Desenvolvendo educação em saúde quanto aos fatores 

de risco e a vulnerabilidade orientando as gestantes sobre a 

importância periodicidade das consultas, caso essa gestante 

não compareça, realizar a busca ativa dessa gestante através 

de visita domiciliar durante o período gestacional e puerperal, 

acompanhando o aleitamento materno e orientar a família sobre 

o planejamento familiar (BRASIL, 2012). 

        Ao longo do atendimento de enfermagem, além da 

atribuição técnica, o profissional de enfermagem tem de 

demostrar uma importância pela gestante e pela sua forma e 

condição de vida, atentando para suas reclamações, tristezas e 

ansiedade. Para tanto, o enfermeiro deve ofertar uma escuta 

eficaz, para obter um relacionamento com a mesma. Desta 

forma, ele soma para as possíveis mudanças positivas e 

salubres no comportamento da gestante, de seus parentes e a 

população, seguindo assim um papel educacional (BRASIL, 

2012). 
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  A escolha da temática do presente estudo surgiu a partir 

de relatos vivenciados nos estágios teórico-práticos, durante a 

graduação em enfermagem, onde é visto que o enfermeiro tem 

um papel importante na assistência ao pré-natal de baixo risco, 

atendendo as gestantes de forma integral e promovendo uma 

gestão segura e saudável, tanto para a mulher, quanto para a 

criança, sabendo que essas ações refletem no bem estar 

biopsicossocial da gestante. 

 A partir do exposto, emergiu a seguinte questão 

norteadora: Quais são os cuidados prestados pelo enfermeiro 

no pré-natal de baixo risco na Unidade de Saúde da Família?  

Assim, o objetivo desse estudo foi analisar os cuidados 

de enfermagem prestados pelo enfermeiro na atenção primária 

de saúde de acordo com a literatura brasileira. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a 

partir de fontes secundárias, por meio de levantamento 

bibliográfico e baseado na experiência vivenciada pelas autoras 

por ocasião da realização de uma revisão integrativa da 

literatura (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Realizou-se uma revisão sobre as produções cientificas 

com base nos cuidados de enfermagem no pré-natal de baixo 

risco, no contexto nacional, na área de saúde. Esse método 

permite "[...] a busca, a avaliação crítica e a síntese das 

evidências disponíveis do tema investigado" (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). O uso deste método permite como 

resultado a atual situação de conhecimento sobre o tema 

abordado, a implementação de intervenções na assistência à 

saúde e a identificação de lacunas que necessitem de mais 

aprofundamento no assunto. 
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Para elaboração desse estudo, foram utilizadas as seis 

etapas da revisão integrativa citadas por Souza, Silva e 

Carvalho (2010), com o intuito de organizar as informações 

coletadas. 

1ª etapa: elaboração da questão norteadora. Sua definição é a 

fase mais importante, pois determina a identificação do que 

deve ser abordado para contemplar o tema proposto. 

2ª etapa: busca ou amostragem na literatura. A busca foi 

realizada de forma ampla e diversificada nas bases de dados 

confiáveis, sendo levado em consideração que a determinação 

dos critérios de inclusão e exclusão para seleção do material 

deveria ser realizada em concordância com a pergunta 

norteadora. 

3ª etapa: coleta dos dados. Nesta etapa ficou definido o que 

seria extraído dos estudos selecionados através do uso de um 

instrumento previamente elaborado, com a finalidade de 

organizar as informações-chave de maneira concisa para 

construção do estudo. 

4ª etapa: análise crítica dos estudos incluídos. Nesta fase foi 

realizada a análise dos dados de forma detalhada para garantir 

a validade da revisão. Sempre levando em consideração a 

questão norteadora como base para toda análise. 

5ª etapa: discussão dos resultados. Nesta fase foram discutidos 

os resultados obtidos na pesquisa e realizou-se uma análise 

crítica acerca do que foi evidenciado. 

6ª etapa: apresentação da revisão integrativa. Esta é a fase 

onde o estudo foi devidamente elaborado. Contendo 

informações suficientes para que o leitor faça uma análise sobre 

o estudo realizado. 

Os artigos foram selecionados nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): LILACS (Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE 
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(Medical Literature Analysis and Retrievel System Online) e 

Index de Psicologia. Os descritores utilizados foram: assistência 

de enfermagem e pré-natal, combinadas através do operador 

booleano “AND”, com o objetivo de facilitar as buscas aos 

materiais indexados nas bases de dados. 

O universo da pesquisa foi composto por artigos online 

no campo da saúde, relacionados com os cuidados de 

enfermagem  durante a  assistência ao pré-natal de baixo risco, 

para isso foram determinados os seguintes critérios de inclusão: 

estarem disponíveis em texto completo nas bases de dados 

selecionadas, contemplarem o tema proposto, serem 

publicações do tipo artigo, no período de 2012 a 2017, no 

idioma português. Os critérios de exclusão foram: dissertações 

e teses, assim como textos completos indisponíveis e não 

contemplarem o tema proposto. 

A coleta de dados foi de agosto a setembro de 2017. 

Para a extração dos resultados utilizou-se um instrumento de 

coleta elaborado pelas autoras, contendo os seguintes itens: 

identificação do artigo, base de dados, ano e origem da 

publicação, método e periódico. As informações contidas no 

referido instrumento visaram à caracterização e às 

contribuições das publicações selecionadas, no sentido de 

atender aos objetivos propostos para a investigação. 

Na busca inicial com a utilização dos descritores e 

critérios de inclusão, foram localizados 46 artigos, 14 não 

respondiam à questão norteadora depois da leitura dos títulos, 

8 encontravam-se repetidos nas bases de dados pesquisadas, 

10 foram excluídos após leitura dos resumos e na íntegra, o que 

resultou na seleção de 14 artigos para compor a amostra do 

presente estudo. 
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Os dados dos estudos incluídos na pesquisa foram 

categorizados, analisados e discutidos estabelecendo-se 

relações com a fundamentação teórica em foco. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 14 artigos que compuseram a amostra do presente 

estudo, 42,8% foram publicados nos anos de 2013. Em relação 

ao periódico 64,2% foram as Revistas de Enfermagem, o tipo 

de estudo dos estudos foi o qualitativo, com 42,8%. A base de 

dados onde foram encontrados mais artigos, foi a LILACS com 

100%. Em se tratando da origem dos estudos, 14,2%, foi no Rio 

de Janeiro onde tiveram mais publicações. 

Na Tabela (1) estão dispostos os estudos que fazem 

parte da amostra dessa revisão. Para identifica-los cada um foi 

codificado com a letra P, referente a pesquisa, e o número na 

ordem crescente, P1, P2, P3... P14. 

 

Tabela  1. Síntese dos estudos que compõem a amostra. 
Cod. Autor/Ano Título Periódico Tipo 

de 
estudo 

P1 BRANDÃO, 
I. C. A.; 
GODEIRO, 
A. L. S.; 
MONTEIRO, 
A. I., 2012. 

Assistência de 
enfermagem no pré-
natal e evitabilidade 
de óbitos neonatais. 

Revista 
enfermagem 
UERJ. 

Epide
miológi
co 
Descriti
vo. 

P2 HASS, C. N.; 
TEIXEIRA, L. 
B.; 
BEGHETTO, 
M. G., 2013. 
 

Adequabilidade da 
assistência pré-natal 
em uma estratégia de 
saúde da família de 
Porto Alegre-RS. 

Revista Gaúcha 
de Enfermagem. 
 

Coorte 
históric
a. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-1447&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-1447&lng=en&nrm=iso
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P3 LIMA, A. P.; 
CORRÊA, A. 
C. P., 2013. 

A produção de dados 
para o Sistema de 
Informação do Pré-
Natal em unidades 
básicas de saúde. 

Revista da 
Escola de 
Enfermagem da 
USP. 
 

Qualita
tivo. 

P4 COSTA, C. 
S. C. et al., 
2013. 
 

Características do 
atendimento pré-
natal na rede básica 
de saúde. 

Revista 
Eletrônica de 

Enfermagem. 
 

Descriti
vo-
explora
tório. 

P5 CABRAL, F. 
B.; HIRT, L. 
M.; SAND, I. 
C. P. V. D., 
2013. 

Atendimento pré-
natal na ótica de 
puérperas: da 
medicalização à 
fragmentação do 
cuidado. 

Revista da escola 
de enfermagem 
da USP. 

Descriti
vo, 
explora
tório/qu
alitativ
o. 

P6 DUARTE, S. 
J. H.; 
MAMEDE, 
M. V., 2013. 

Ações do pré-natal 
realizadas pela 
equipe de 
enfermagem na 
atenção primária à 
saúde, Cuiabá. 

Ciência y 
enfermería. 

Descriti
vo. 

P7 ALVES, A. C. 
P., 2013. 

Aplicação de 
tecnologia leve no 
pré-natal: um 
enfoque na 
percepção das 
gestantes. 

Revista 
enfermagem 
UERJ. 

Descriti
vo, 
quantit
ativo e 
qualitat
ivo.  

P8 DUARTE, S. 
J. H.; 
ALMEIDA, E. 
P., 2014. 

O papel do 
enfermeiro do 
programa saúde da 
família no 
atendimento pré-
natal. 

Revista de 
Enfermagem do 
Centro-Oeste 
Mineiro.  

Revisã
o da 
literatur
a. 

P9 KASSADA, 
D. S.; 
MARCON, S. 
S.; 
WAIDMAN, 
M. A. P., 
2014. 

Percepções e 
práticas de gestantes 
atendidas na atenção 
primária frente ao uso 
de drogas. 

Escola Anna 
Nery Revista de 
Enfermagem. 

Qualita
tivo.  

P10 WISNIEWSK
I, D.; 
GRÓSS, G.; 

A influência da 
sobrecarga de 
trabalho 

Revista Brasileira 
em Promoção da 
Saúde. 

Qualita
tivo. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0080-6234&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0080-6234&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0080-6234&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0080-6234&lng=en&nrm=iso
http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1518-1944&lng=pt&nrm=iso
http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1518-1944&lng=pt&nrm=iso
http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1518-1944&lng=pt&nrm=iso
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BITTENCOU
RT, R., 2014. 

do enfermeiro na 
qualidade da 
assistência 
pré-natal. 

P11 MOURA, S. 
G. et al., 
2015. 

Assistência pré-natal 
realizada pelo 
enfermeiro (a): um 
olhar da mulher 
gestante. 

Revista de 
pesquisa cuidado 
é fundamental 
online. 

Qualita
tivo. 

P12 ALVES, C. N. 
et al., 2015. 

Cuidado pré-natal e 
cultura: uma interface 
na atuação de 
enfermagem. 

Escola Anna 
Nery Revista de 
Enfermagem. 

Qualita
tivo. 
 

P13 OLIVEIRA, J. 
C. S. et al., 
2015. 

Assistência pré-natal 
realizada por 
enfermeiros: o olhar 
da puérpera. 

Revista de 
Enfermagem do 
Centro-Oeste 
Mineiro. 

Qualita
tivo. 

P14 ANDRADE, 
F. M.; 
CASTRO, J. 
F. L.; SILVA, 
A. V., 2016. 

Percepção das 
gestantes sobre as 
consultas médicas e 
de enfermagem no 
pré-natal de baixo 
risco. 

Revista de 
Enfermagem do 
Centro-Oeste 
Mineiro. 

Transv
ersal, 
descriti
vo. 

Fonte: LILACS, MEDLINE, INDEX de PSICOLOGIA, 2012-2017. 

 
Em relação ao ano onde houve o maior número de 

publicações acerda da temática estudada, o ano de 2013 foi 

destaque, conforme Figura (1). 

Quanto aos resultados, no estudo P8, verificou-se que o 

papel do enfermeiro  na consulta do pré-natal de baixo risco na 

atenção básica (AB) é fundamental para a qualidade de vida 

materna, tendo o enfermeiro um elo entre gestante e o seu 

acompanhamento no pré-natal, com escuta qualificada, criando 

um vínculo entre profissional/cliente (DUARTE; ALMEIDA, 

2014). 
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Figura 1 : Anos de publicação da pesquisa. 

 
          Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

 

Quanto aos resultados, no estudo P8, verificou-se que o 

papel do enfermeiro  na consulta do pré-natal de baixo risco na 

atenção básica (AB) é fundamental para a qualidade de vida 

materna, tendo o enfermeiro um elo entre gestante e o seu 

acompanhamento no pré-natal, com escuta qualificada, criando 

um vínculo entre profissional/cliente (DUARTE; ALMEIDA, 

2014). 

No estudo P6, Duarte e Mamede (2013), consideram que 

a atenção qualificada no pré-natal é fundamental para redução 

da morbidade e mortalidade materna. Conhecer a assistência 

dos profissionais de enfermagem possibilita identifica as ações 

realizadas, verificando a existência da ligação de suas ações 

com as competências essenciais recomendada pela 

organização mundial da saúde (OMS), apontando as 
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fragilidades e as potencialidades do serviço na promoção da 

saúde materna. 

De acordo Alves et al. (2015), no estudo P12, o cuidado 

de enfermagem no pré-natal transcende as práticas técnicas, 

fazendo-se essencial conhecer o contexto sociocultural das 

gestantes para estabelecer uma atenção integral, sendo 

considerado este momento de suma importância para as 

mulheres, portanto o enfermeiro procura conhecer sua história, 

identificando suas dúvidas e orientando-as conforme suas 

necessitantes. Deste modo é preciso se distanciar de atitudes 

etnocêntricas, pois a imposição do cuidado pode exercer uma 

influência negativa para as gestantes que buscam apoio. 

O cuidado na educação popular em saúde é um 

elemento enriquecedor para a prática de enfermagem por meio 

das relações familiares e crenças pessoais, possibilitando o 

reconhecimento holístico do ser humano que está sendo 

cuidado, tornado o processo dinâmico, o qual assume as 

diferenças facetes das culturas, assistindo, apoiando, 

facilitando a gestante. No estudo P11, os autores afirmam que 

as ações educativas no pré-natal diminui as complicações no 

puerpério e gera sucesso na amamentação. Os enfermeiros por 

sua vez assumem a função de educadores compartilhando 

saberes e buscado devolver autoconfiança para as gestante, 

durante o parto e puerpério, afim de proporcior uma gestação 

tranquila e segura (MOURA, 2015). 

A utilização de jogos como tecnologia educativa mostra-

se bem aceita pelos grupos de gestantes permitindo uma maior 

fixação do assunto por trocas de informações favorecendo uma 

participação ativa como por exemplo a utilização de brinquedos 

para trabalhar os cuidados com o bebê, desenvolvendo 

atividades práticas para conhecer e melhorar a forma adequada 

para cuidar do recém-nascido e eliminar duvidas, sendo a 
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visualização uma forma mais dinâmica e produtiva, onde as 

gestantes identificam de forma simples e objetiva como devem 

proceder durante determinadas situações e consequentemente 

desenvolver maior tranquilidade, como retrata o estudo P7. O 

trabalho educativo transforma a relação entre profissional e 

usuário tornado mais horizontal, para viabilizar a expressão 

individual e coletiva das necessidades e expectativas (ALVES 

et al., 2013). 

No que se refere aos aspectos legais, quanto a AB, a 

publicação da portaria nº 648/2006, dispõe das atribuições do 

enfermeiro na consulta as gestantes no âmbito da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), são elas: realização de consulta de 

pré-natal de baixo risco, preenchimento do cartão da gestante 

e do prontuário, solicitação de exames de rotina e orientação de 

tratamento de acordo com os protocolos do serviço, 

encaminhamento de gestantes classificadas como alto risco 

para consulta médica, promoção de ações educativas na 

unidade para as mulheres e seus familiares, criação de rodas 

de conversa com gestantes entre outros, como traz o estudo 

P14 (ANDRADE; CASTRO; SILVA, 2016). 

Diante da assistência de enfermagem no pré-natal, o 

enfermeiro tem a finalidade de orientar as gestantes quanto aos 

cuidados com o parto e o recém-nascido afim de minimizar as 

taxas de morbimortalidade maternas infantis, proporcionando 

uma consulta adequada e de qualidade. Assim o Ministério da 

saúde estabelece métodos para avaliar a adequação da 

assistência, na qual estabelece no mínimo seis consultas e que 

a realização do pré-natal seja iniciado o mais precoce possível 

(GONÇALVES et al., 2008). 

Segundo o estudo P4, as gestantes relatam satisfação 

ao serem atendidas por enfermeiros e médicos nas consultas 

ao pré natal, entretanto com a  realização do índice de Kessner 
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(uma forma que avalia a adequação da assistência ao pré-natal) 

mostram que os indicadores estabelecidos pelo Programa de 

Humanização no pré-natal e nascimento (PHPN) encontra-se 

um percentual negativo, havendo inadequação da atenção ao 

pré-natal em relação ao início tardio para as consultas, 

quantidades insuficientes de ultrassonografias e pouca 

participação das gestantes em atividades educativas (COSTA 

et al., 2013). 

Dentre estas características, no estudo P2, Hass, 

Teixeira e Beghetto (2013), também destacam alguns 

obstáculos que dificultam uma assistência ao pré-natal de 

qualidade, na qual afirmam que os registros das fichas de 

consulta e do prontuário das pacientes não são preenchidos por 

completo, consequentemente evidenciando uma insatisfação 

no processo assistencial. 

Conforme, Brandão, Godeiro e Monteiro (2012), no 

estudo P1, trazem que há perspectiva de redução no índice de 

mortalidade neonatal devido a uma adequada atenção a mulher 

no período gravídico. Tendo como promoção de saúde as 

intervenções de atividade em educação e saúde, escuta, 

diálogo e acolhimento que consolidam o vínculo entre gestantes 

e profissionais de saúde, favorecendo a adesão as consultas no 

pré-natal.  

No estudo P9, as gestantes revelam dificuldades de 

abandonar ao vício durante o pré-natal por mais que conheçam 

os males que o uso das drogas possa ocasionar no período 

gestacional, porém algumas sentem medo e culpa decorrente 

da possibilidade, alegando que a substância não causa danos 

ao feto. Devido esse fator foi comprovado o aumento de risco 

de várias malformações (KASSADA; MARCON; WAIDMON, 

2014). 
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Portanto para assegurar um pré-natal de qualidade o 

estudo P13, afirma que é de suma importância que a equipe 

profissional faça a captação precoce das gestantes, com a 

finalidade de iniciar o acompanhamento no período antes da 

12° semana gestacional. Depois de confirmado a gestação, 

deve-se promover assistência e realizar o cadastramento no 

SISPRENATAL (Sistema de Acompanhamento do Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento), o preenchimento 

correto e completo das fichas de consultas, logo favorecendo 

para um cuidado em saúde satisfatório (OLIVEIRA et al., 2015). 

Mesmo sabendo da importância das consultas de pré-

natal, o estudo P10, ressalta que fragilidades ainda são 

pontuadas, e que apesar da enfermagem possuir inúmeras 

funções, tem que realizar a conculta, com isso a puérpera vem 

sofrendo com consultas de rotina, onde não é possível fazer o 

que preconiza o Ministério da Saúde, como a educação em 

saúde feitas em rodas de conversas e grupos de gestantes 

(WISNIEWSKI; GRÓSS; BITTENCOURT, 2013). 

Segundo Lima e Correia (2013), a sobrecarga de 

trabalho dos enfermeiros e as inúmeras funções realizadas na 

AB, dificulta nas consultas de pré-natal, não acontece o devido 

cadastramento no SISPRENATAL sendo outro aspecto que 

pode comprometer a fidedignidade das informações, pois sem 

o devido cadastro a gestante não tem seu acompanhamento 

registrado na FRDA (Ficha de Cadastro e Acompanhamento 

Diário da Gestante) e consequentemente no sistema 

informatizado do SISPRENATAL.  

No que se refere ao modo de preenchimento das fichas 

do SISPRENATAL, a exigência da confirmação da gestação 

para o cadastramento da gestante e a identificação mínima da 

unidade em cada uma das fichas apareceram como pontos 

observados e registrados adequadamente pelos profissionais. 
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No entanto, vários outros aspectos apresentaram-se 

divergentes entre as unidades e em muitos momentos o 

normatizado para esse preenchimento era desconhecido pelos 

profissionais, refletindo-se diretamente na qualidade das 

informações, como ressaltado no estudo P3 (LIMA; CORREIA, 

2012).   

No estudo P5 os autores dizem que a valorização de 

práticas relacionais e subjetividades implicadas no cuidado as 

mulheres no período gravídico-puerperal se constitui como 

ferramentas potente e que imprime mais qualidade a atenção e, 

também, o mais importante, serviços de saúde mais receptivos 

e resolutivos. Isso requer o acompanhamento, por proficionais 

qualificados, para além do saber clínico, ou seja, que no 

precesso de cuidar em saúde se apropriem de tecnologia leves, 

como escuta, vínculo e acolhimento, corresponsabilizando-se 

pela promoção do cuidado na construção de projetos 

terapêuticos singulares (CABRAL; HIRT; SAND, 2013).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Constatou-se uma discreta produção de conhecimento a 

cerca da temática sendo evidenciado pelo número de artigos 

encontrados neste estudo. Conclui-se que assistência de 

enfermagem no pré-natal de baixo risco é de grande 

importância, pois se torna o elo principal entre o enfermeiro e 

as gestantes. Isto vem a fim de exaltar o aprimoramento de 

estudos e pesquisas sobre a relevância de uma assistência 

bem empregada pelo enfermeiro na assistência ao pré-natal. 

Identificou-se por meio desta revisão que o 

conhecimento produzido sobre os cuidado de enfermagem 

durante a assistência ao  pré-natal é frágil e incompleto, haja 

vista o impacto percebido pelos enfermeiros em realizar as 
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consultas, por outro lado, as necessidades apresentadas pelas 

puérperas, que vão além das necessidades fisiológicas. 

Espera-se que este estudo possa suscitar novas 

pesquisas sobre a temática, bem como demonstrar aos 

enfermeiros que atuam na atenção primária sobre seu 

importante papel no cuidado de enfermagem frente ao 

puerpério. Proporcionando a essas mulheres o poder de 

vivenciar este momento sem ocorrências, não apenas de 

caráter fisiológico, mas tendo em vista o bem-estar integral, em 

seus aspectos físicos, psicológicos, fisiológicos e sociais, 

tornando-as preparada para cuidar do seu bebê e de sua 

recuperação no pós-parto com menores riscos de 

complicações. 
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RESUMO: Na gestação deve-se conhecer e monitorar práticas 
alimentares das gestantes a fim de observar informações 
relevantes para as ações de assistência e de intervenção. A 
pesquisa teve por objetivo analisar os aspectos nutricionais de 
gestantes atendidas em uma unidade básica de saúde do 
município de João Pessoa-PB. Sendo esta de campo, 
exploratória e com abordagem qualitativa. Foi formado um 
grupo focal com 10 participantes, onde foram aplicadas 
entrevistas semi-estruturadas para compreensão da 
alimentação das gestantes deste grupo por meio dos 
questionários, apartir dessas entrevistas e das fragilidades 
observadas foi desenvolvida uma atividade educativa e a 
realização de uma avaliação para compreensão do impacto da 
atividade. As entrevistas tinham o objetivo de compreender 
acerca do conhecimento sobre alimentação e o período da 
gestação, onde o grupo afirma que: os alimentos interferem na 
gestação (80%), que existem alimentos proibidos nesta fase 
(60%), consomem alimentos saudáveis e não saudáveis (60%) 
e as refeições são feitas pelas próprias gestantes (60%). A partir 
da análise dos discursos as atividades   elaboradas foram: suco 
nutritivo e descobrindo a pirâmide alimentar. Após as atividades 
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observou-se relatos positivos sobre a alimentação e o 
aprendizado do grupo. Nesse sentido, a pesquisa reforça a 
importância da eduação alimentar e nutricional como 
ferramenta importante para alimentação saudável. 
Palavras-chave: Gestantes. Educação alimentar e nutricional. 
Pesquisa Qualitativa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gestação pode ser determinada como uma etapa 

fisiológica da vida da mulher, levando a mudanças fisiológicas 

e emocionais, as quais seguem-se rapidamente. O estado pré-

gestacional e gestacional interfere na gravidez, no crescimento 

e desenvolvimento do bebê e na lactação. (CAMPOS, 2016; 

SOUZA, 2017). 

Segundo o Institute of Medicine (IOM), a orientação de 

ganho de peso durante a gestação deve ser de acordo com o 

estado nutricional inicial da gestante. Os recém-nascidos (RN) 

de gestantes com ganho de peso insuficiente possuem maior 

risco de morbidade no primeiro ano de vida e de implicação do 

seu crescimento pós-natal (CUNHA, 2016). 

Conhecer e monitorar práticas alimentares das gestantes 

fornecem, portanto, informações relevantes para as ações de 

assistência e intervenção. Os hábitos alimentares respondem a 

um conjunto complexo de determinações cuja origem remonta 

a sanções e estímulos bioquímicos de prazer ou de aversão 

experimentados ainda na vida intrauterina (TADDEI et al, 2011). 

Por ser um período de consideráveis mudanças, a 

gestação exige uma fase de adaptação, muitas vezes 

associada a momentos de estresse, depressão, ansiedade que 

podem ser a causa de preocupações com o binômio mãe-filho. 

Tornando-se um motivo para que a mulher sinta a necessidade 
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de conversar com profissionais da saúde ou outras gestantes 

no intuito de partilhar seus anseios, dúvidas e medos 

relacionados ao bebê e a seu bem-estar geral (SOUZA, 2017). 

A alimentação é a primeira aprendizagem social do 

indivíduo e desde muito cedo faz parte do relacionamento da 

mãe com o seu bebê. Seus comportamentos alimentares 

estabelecem semelhanças e diferenças sociais e étnicas. Isso 

depende de inúmeros fatores que vão desde a interferência da 

ciência, da tecnologia, da mídia e da sociedade até as 

referências familiares e o tipo de vínculo estabelecido com eles 

(ROMANI, 2014). 

A atenção com a alimentação materna deve ser 

redobrada, pois o organismo materno é a única fonte de 

nutrientes para o feto. Para uma gestação calma e saudável, se 

faz necessário que a mulher esteja com um bom estado 

nutricional, ganho de peso adequado e prevenção de doenças 

como anemia, diabetes e hipertensão. A junção desses fatores 

contribui para a redução do baixo peso ao nascer e da 

mortalidade materna e neonatal (AZEVEDO, 2016). 

As gestantes estão entre os grupos de mais 

vulnerabilidade à anemia, devido a expansão da massa celular 

e crescimento dos tecidos, aumentando assim suas 

necessidades de ferro. A deficiência de ferro foi identificada 

como um dos dez principais fatores de risco para doenças, 

incapacidade e morte no mundo, essa deficiência acontece se 

a quantidade absorvida desse mineral não suprir as 

necessidades do organismo (CERQUEIRA, 2014).  

O estresse fisiológico da gestação resulta na elevação 

de hormônios contrarreguladores da insulina, fatores genéticos 

ou ambientais também influenciam para o desenvolvimento da 

diabetes mellitus gestacional (DMG). Entre 3 a 13% das 
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gestantes são acometidas por esse problema metabólico. A 

hiperglicemia pode causar pré-eclâmpsia, no feto a DMG está 

associada às possíveis morbidades decorrentes da 

macrossomia e no bebê à hipoglicemia (FREITAS, 2017). 

A hipertensão arterial sistêmica afeta 10% das gestantes, 

é a complicação mais comum na gestação. A pré-eclâmpsia e 

eclâmpsia, como é chamada a hipertensão quando atinge as 

mulheres no período gestacional, se tornou um grave problema 

de saúde pública, pois além de ser um risco de morte para a 

gestante, também são responsáveis por consequências ao 

bebê, por exemplo, a encefalopatia neonatal (RODRIGUES et 

al, 2017).  

A gestação é considerada um período de tempo 

relativamente longo, permitindo assim o começo de um 

processo de modificação comportamental, que traga uma 

mudança duradoura para a mãe em relação aos seus hábitos 

alimentares (FERREIRA et al., 2017). 

A alimentação faz parte do protocolo da assistência pré-

natal, principalmente em razão das necessidades aumentadas. 

A saúde pública tem como principais metas melhorar o cuidado 

no pré-natal devido à possibilidade de reduzir determinantes da 

morbimortalidade neonatal (ROSA, 2014). 

É de suma importância o papel do nutricionista na 

atenção básica de saúde, devido sua assistência em relação a 

educação alimentar, de promover mudanças nos hábitos 

alimentares, a prevenção de doenças e a promoção da 

qualidade de vida. Isso se dar por estar capacitado e possui 

conhecimentos que podem ajudar a melhorar o perfil 

epidemiológico e nutricional da população (MATTOS, 2017). 

A qualidade de vida saudável vem atraindo a atenção de 

pessoas com diferentes idades e classes sociais, despertando 
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assim a possibilidade do desenvolvimento de um estilo de vida 

saudável. Desta maneira,a alimentação e a educação 

nutricional se encontra em uma posição privilegiada, a 

educação acontece no cotidiano social e também por 

intermédio de instruções e ensinos planejados por profissionais 

capacitados (BOOG, 2004). 

Afirma-se que as gestantes mesmo tendo orientação 

sobre a importância de uma alimentação saudável, sofrem 

influência de fatores culturais, ambientais e socioeconômicos 

que interferem na alimentação destas. 

Para tal, esta pesquisa objetivou analisar os aspectos 

nutricionais de gestantes atendidas em uma unidade básica de 

saúde do município de João Pessoa-PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa de 

campo, sendo de caráter exploratório e quanto à abordagem, 

de maneira qualitativa. A pesquisa foi realizada em uma 

Unidade Básica de Saúde, localizada no município de João 

Pessoa-PB.  

A pesquisa foi executada com um grupo focal de 10 

participantes e cada entrevista teve duração de 30 minutos a 2 

horas, as entrevistas com as gestantes foram gravadas e 

decodificadas.  

Utilizou-se como critério de inclusão da pesquisa, as 

gestantes que eram atendidas na USF, com idade entre 19 

anos a 35 anos e que aceitaram participar da pesquisa. Como 

critério de exclusão, gestantes com problemas mentais, 

gestantes com gravidez de risco, gestantes que não tiveram a 

disponibilidade de comparecer as reuniões. 
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Para a realização do trabalho foram coletados dados 

através de entrevistas semi-estruturadas, para assim entender 

mais amplamente o público entrevistado. A coleta iniciou 

mediante permissão, por meio da assinatura do Termo de 

Autorização Institucional e da assinatura do Termo de 

Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) pelas gestantes. 

Após o consentimento das autorizações, foi executada a coleta 

de dados, as entrevistas foram coletadas na unidade de saúde. 

Os dados foram coletados entre os meses de agosto e 

setembro de 2017, nos horários entre 14:00h às 16:00h, sendo 

acordado com a unidade de saúde. 

Os encontros aconteceram uma vez por semana, foram 

realizadas duas entrevistas destinadas a coleta dos dados, uma 

atividade educacional sobre alimentação saudável e após a 

realização desta, foi feita uma nova entrevista para 

compreensão do impacto da atividade, a pesquisa teve duração 

de 6 semanas. Para que isso acontecesse, foi solicitado um 

espaço reservado na própria unidade de saúde para realização 

das reuniões com as gestantes e a pesquisadora.  

A realização da pesquisa ocorreu através de entrevistas 

semi-estruturadas, as mesmas foram gravadas e decodificadas 

na íntegra para assim ter um melhor entendimento sobre o 

conhecimento delas sobre alimentação nesse período 

gestacional. A partir das informações dadas pelas gestantes foi 

elaboradas as atividades de acordo com as necessidades 

apresentadas.  

Para análise qualitativa foi utilizada a técnica análise de 

conteúdo segundo Bardin, conforme referencia Santos (2012). 

Para isto, foi realizada a transcrição e categorização das 

respostas, fazendo assim, a interpretação dos dados obtidos 

através das entrevistas semi-estruturadas com as gestantes. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa foram analisados por 

categorias dentro de duas grandes classes temáticas, 

conhecimento sobre alimentação e comportamento das 

gestantes frente à alimentação. Além disso, foram 

criadas categorias e subcategorias a partir dos discursos.  

Na primeira classe temática onde o tema 

abordado foi conhecimento sobre alimentação e 

gestação, foram criadas três categorias, as quais 

trabalhavam se existiam doenças relacionadas à 

alimentação, relação entre a alimentação e a gestação e 

se existe alimentos permitidos ou proibidos nessa fase. 

Tais situações estão expostas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Análise das entrevistas com as gestantes. 

Classes 
temáticas 

Categorias Subcategorias F % 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
sobre 

Alimentação na 
Gestação  

Doença 
relacionada à 
alimentação 

Doença e alimento 4 40,0% 
Apenas doença 4 40,0% 
Não existe  2 20,0% 

 Sub- total           10  100% 
 

Relação entre 
alimentação e 

gestação 

Alimentação saudável  8 80,0% 
Não existe relação 1 10,0% 
Aumento da Fome 1 10,0% 

 Sub- total           10  100% 
 

Alimentos  
proibidos 

Existem 6 60,0% 
Consumo com 
controle 

2 20,0% 

Não existem 2 20,0% 
 Sub- total           10  100% 

 

 
 
 

Preparo das                                    
refeições 

A gestante 6 60,0% 
Mãe ou sogra 3 30,0% 

Come fora de casa 1 10,0% 
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Comportamento 

Alimentar 

 Sub- total           10  100% 
 

Aversão 
alimentar 

Não existe 6 60,0% 
Carnes 3 30,0% 
Verduras 1 10,0% 
Sub- total           10  100% 

    

Preferências 
alimentares 

Alimentos saudáveis 
e não saudáveis 

6 60,0% 

Alimentos Saudáveis 
Alimentos não 
saudáveis 

2 
2 

20,0% 
20,0% 

 Sub- total           10  100% 
 

Interferência de 
terceiros na 
alimentação 

Familiares 
Amigos 
Ninguém                

6 
22 
    

60,0% 
20,0% 
20,0% 

Sub-total            10  100% 

     

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

Com relação à categoria doença relacionada à 

alimentação observou-se que 80% das gestantes afirmam 

existir doenças relativas a gestação e 40% destas associa 

essas doenças a algum alimento. A exemplo: 

“Sim, é anemia, se não se alimentar bem você vai 

adquirir anemia, diabetes, pressão alta principal na gestação. O 

que mais? Colesterol né? tudo isso” (Gestante 7). 

De acordo com Sato (2015), a anemia por deficiência de 

ferro é a carência nutricional mais predominante em todo o 

mundo, com consequências para toda a população, porém mais 

visível e trazendo maiores gravidades para as gestantes.  Em 

nível mundial, estima-se que cerca de 19% das gestantes 

apresentem anemia por deficiência deste micronutriente.  

Alterações no estilo de vida, como a má-alimentação e 

redução no gasto calórico diário, vem sendo associado a uma 

alta incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como 
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diabetes e doenças cardiovasculares. O quadro epidemiológico 

nutricional precisa de estratégias de saúde pública, capazes de 

modificar padrões de comportamento alimentar e da atividade 

física (SOUSA, 2017). 

O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), pode causar ou 

agravar alterações patológicas, com possibilidades de interferir 

no equilíbrio sistêmico tanto na gestante, como também no do 

feto, causar danos na placenta que podem ser responsáveis por 

complicações materno-fetais (SANTOS, 2016). Nesse sentido, 

observou-se, que a maioria, associa a relação entre doenças, 

alimentação inadequada e gestação, corroborando com os 

riscos identificados nas pesquisas. 

Sobre a categoria relação entre a alimentação e 

gestação, 80% das gestantes acreditam que principalmente a 

alimentação saudável tem uma relação positiva no período 

gestacional. A exemplo:   

“Existe, e muita! Grande, né? A relação que tem, acho, 

né? que tudo. A gestação toda é feita de alimentação, se não 

tiver os cuidados, por isso que vem a pressão alta e a diabetes 

gestacional.” (Gestante 2). 

Segundo Costa (2017), a gravidez é uma fase que 

provoca modificações fisiológicas no organismo materno, onde 

ocorre o aumento das necessidades nutricionais, para manter a 

nutrição adequada da mãe, realizar a preparação para a 

lactação e para garantir um bom crescimento e 

desenvolvimento do feto, uma vez que a única fonte de 

nutrientes do mesmo é constituída pelas reservas nutricionais e 

a ingestão alimentar materna. 

A má alimentação durante a gestação pode acarretar 

uma série de problemas, tanto em relação à saúde da mãe, 

incluindo diabetes, sobrepeso, obesidade e doenças 
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cardiovasculares, quanto também para o bebê. Uma dieta 

deficiente nessa fase é uma das principais causas de baixo 

peso ao nascer, tornando a nutrição durante a gestação uma 

preocupação de saúde pública (FICAGNA, 2017). É possível 

inferir que a maioria das gestantes compreende importância e 

a associa com a saúde no período gestacional.  

Com relação à categoria que aborda se há existência de 

alimentos permitidos ou proibidos durante a gestação, 

observou-se que 60% delas relataram que existiam alimentos 

proibidos. A exemplo: 

“Rapaz, o povo diz assim, que café, deixa eu ver, 

alimentos com muita gordura, o povo diz que não pode né? 

Acho que só, permitidos, acho que todos os outros.” (Gestante 

8).  

De acordo com Matias (2017), recomenda-se que as 

mulheres grávidas, restrinjam ao mínimo o seu consumo diário 

de cafeína. Devido o café ser o produto com cafeína mais 

consumido em nossa cultura, e levando em conta a alta 

concentração de cafeína, aconselha-se que as mulheres 

grávidas reduzam o seu consumo a uma xicara por dia. 

“Eu acho que a gente tem que evitar, né? Algumas 

coisas, principalmente muito sal, assim na gravidez por causa 

da pressão, muito dose por conta da diabetes, eu acho que é 

isso.” (Gestante 9). 

 Recomenda-se comer principalmente alimentos não 

industrializados, evitar o excesso de açúcar, de sal, de gorduras 

e de bebidas alcoólicas, fazer as principais refeições do dia, 

procurando sempre consumir pequenos lanches nos intervalos 

dessas refeições, evitando assim grandes quantidades de 

comida  em uma só refeição (Parizzi, 2010).  
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Observa-se que a maioria das gestantes entende que o 

consumo em excesso de determinados alimentos, podem 

acarretar em malefícios tanto para sua saúde, quanto para a o 

bebê.  

Na segunda classe temática o tema abordado foi 

comportamento alimentar, onde foram criadas quatro 

categorias, as quais trabalhavam sobre a preparação das 

refeições, aversão alimentar, preferencias alimentares e 

interferência de terceiros na alimentação.   

Com relação á categoria preparação das refeições foi 

observado que 60% das gestantes preparavam todas as suas 

refeições.  

“Eu mesma, todas as refeições sou eu quem 

faço.”(Gestante 9). 

O acompanhamento nutricional é fundamental para que 

as gestantes entendam que precisam consumir alimentos em 

variedades e quantidades específicas, considerando as suas 

necessidades e recomendações nutricionais (BUENO, 2016). 

Reforçando a importância de uma mudança de comportamento 

alimentar, para que sejam colocados em prática como preparar 

esses alimentos.  

Na categoria que abordava relação à aversão alimentar, 

60% relatou não ter aversão a nenhum tipo de alimento. A 

exemplo: “Não, graças a Deus não, o que vim eu como, como 

de tudo.”(Gestante 1). 

De acordo Reticena (2015), a abundância de alimentos 

não garante um estado nutricional adequado, pois este  

depende do comportamento na hora de escolher os alimentos, 

o modo de preparo destes e a sua ingestão, ter uma 

alimentação onde há uma ofertada todos os nutrientes 
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necessários para que suas necessidades quanto gestantes 

sejam supridas. 

Na categoria relação à preferencia alimentar, 60% afirma 

consumir alimentos consideráveis saudáveis e na mesma 

proporção alimentos não saudáveis. 

“Eu gosto de hambúrguer, muito feijão e muito arroz 

também, muita comida saudável, o tanto de besteira que como 

é o tanto de comida saudável que eu como, então fica empate, 

o que também gosto muito é fruta com leite condensado.” 

(Gestante 4) 

Observa-se que a maioria das gestantes consideram o 

fato de comer alguns alimentos saudáveis o suficiente para sua 

alimentação. Entretanto, inferisse a importância de um incentivo 

maior, para que ocorra uma mudança em seus hábitos 

alimentares. 

O profissional de nutrição tem um papel significativo de 

promover uma reeducação dos hábitos alimentares, de reduzir 

os erros alimentares, colaborar na prevenção de doenças e 

promover uma qualidade de vida melhor para a população. Nos 

serviços de saúde, através das consultas com monitoramento 

do estado nutricional, o que proporciona uma melhoria das 

condições alimentares e nutricionais das pessoas atendidas 

(MATTOS, 2017). 

Relacionado a isso, percebeu-se que 80% das gestantes 

relataram existir uma interferência de terceiros frente a sua 

alimentação, para que fossem evitados os erros alimentares, 

seja por parte de parentes ou de amigos. 

 “Minha mãe e minha sogra, elas ficam de olho pra ter o 

controle, principalmente por conta do diabetes, ai só elas 

mesmo que interferem.” (Gestante 10). 
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As gestantes devem ser incentivadas a ter hábitos 

saudáveis, consumir alimentos naturais, considerando a 

disponibilidade dos alimentos regionais, por serem fontes de 

carboidratos, vitaminas, fibras e minerais. Esses alimentos 

compõem o grupo de raízes, tubérculos, hortaliças e frutas, 

essenciais para adequação nutricional na gravidez (OLIVEIRA 

et al, 2015).  

O incentivo da família e das pessoas que fazem parte do 

convivo das gestantes, afim de que elas venham fazer escolhas 

mais saudáveis, tem grande importâncias, pois já faz parte das 

escolhas desse grupo optar por alimentos inadequados. 

Mesmo observando que a maioria do grupo compreendia 

a relação do alimento favorecendo a gestação, a  maioria não 

relatava boas escolhas alimentares. Nesse sentido 

desenvolveu-se atividades educativas espefícias para o grupo 

(quadro 1).  
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Quadro 1. Atividades educativas com o grupo de gestantes da USF 

Atividades 

Educativas 

Objetivo Execução 

 

 

 

Dinâmica do 

Suco Nutritivo 

Fazer o grupo 

experimentar alimentos 

de uma forma diferente 

e explicar por meio da 

educação nutricional a 

importância desses 

alimentos nas refeições. 

1. As gestantes com os olhos 
fechados provavam o suco e 
falavam quais foram os 
ingredientes utilizados; 

2. A medida que todas provaram 
e respondiam, era explicado a 
elas os benefícios que cada 
frutas, verduras e legumes 
que foram usados nas 
preparações  traziam para 
saúde. 

 

 

 

Descobrindo a 

Pirâmide 

Alimentar 

Reconhecimento dos 

principais alimentos e 

das quantidades 

recomendadas para um 

consumo diário de 

forma qualitativa. 

 

1. Foi montada uma pirâmide 
de acordo com os alimentos 
mais consumidos pelo grupo 
no dia a dia;  

2. Depois que a pirâmide ficou 
pronta, foi apresentada e 
explicada; 

3. Posteriormente foi 
apresentada a pirâmide 
alimentar organizada de 
acordo com as 
recomendações, onde foram 
abordadas as 
recomendações de cada 
porção dos diferentes grupos 
alimentares. 

Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

Segundo Krause (2012), a mudança comportamental 

exige um foco sobre atividades que afetem a escolha do 

indivíduo a respeito da alimentação, muitos fatores influenciam 

no que as pessoas comem, por isso conhecer e compreender 

seu conhecimento sobre saúde e alimentação se faz tão 

importante. A educação alimentar proporciona os 

conhecimentos necessários para que haja essa mudança.  
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À partir das primeiras duas entrevistas foi possível 

entender o conhecimento que gestantes tinham frente a 

alimentação e seus comportamentos alimentares, através disso 

foi pensada na atividade educativa visando influenciar a uma 

mudança de comportamento alimentar, onde se utilizou a 

dinâmica com os sucos priorizando alimentos que mais 

beneficia-se esta fase. Foi utilizada a pirâmide para gestantes 

de Demétrio (2010), para que assim fossem explicados os 

grupos alimentares, a importância destes e suas 

recomendações para cada trimestre gestacional.  

A escolha dessas atividades educacionais se deu pelo 

fato que o grupo demostrava conhecimento sobre alimentação, 

o que uma má alimentação poderia ocasionar em relação a sua 

saúde, só que a partir dos seus próprios discursos, era visto que 

esse conhecimento não era colocado em prática, por isso a 

importância de entender o grupo antes, para que então fosse 

feita uma atividade que tivesse relevância e onde todas 

participassem, tirassem dúvidas e entendesse que não é só 

consumir todos os tipos de alimentos e sim quais alimentos e 

suas quantidades.   

Assim, a última entrevista posterior as atividades foi  para 

a avaliação destas e verificou-se que todas relataram ter 

aprendido novos conceitos e ter compreendido bem as 

atividades. Uma vez que relataram ter aprendido que devem 

consumir menos doces, comer mais frutas, verduras, legumes 

e a importância das vitaminas e minerais desses alimentos, 

além de priorizar as comidas saudáveis 

Observou-se ainda que a maioria considerou alimentar-

se relativamente bem e que o momento da atividade favoreceu 

a troca de experiências, a qual beneficiou o aprendizado 

relatado.  
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De acordo com Boog (2004), a educação é inerente à 

vida, o ser humano aprende e se desenvolve ao longo de sua 

vivencia e no seu convívio social, onde a educação acontece 

tanto pela influencia do ambiente, quanto por intermédio de 

ações em prol a promoção da saúde. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa apresenta que as gestantes entendiam 

superficialmente a relação entre alimentação, adoecimento e 

gestação, uma vez que a maioria relatou um conhecimento 

contraditório ao hábito alimentar.  

E, nesse sentido, as atividades educativas favoreceram 

na construção dos conhecimentos, os quais foram avaliados e 

revistos na última entrevista. Ressalta-se desta forma a 

importância de avaliar a eficácia destas. 

A importância da elaboração de uma atividade 

educacional durante essa pesquisa foi reforçada a partir da 

ótica da mudança comportamental estruturada e participativa, a 

qual tem em sua diretriz tornar o indivíduo autônomo e auto-

avaliativo, capaz de realizarar escolhas alimentares 

adequadas. 

Os resultados dessa pesquisa reforçam ainda mais a 

necessidade da realização de atividades voltadas a 

alimentação e mudanças de comportamento alimentar, mais 

especificamente aplicadas às gestantes. Como forma de 

favorecer a conscientização e participação destas nas escolhas 

alimentares, reduzindo os riscos de adquirirem patologias e 

desfavorecimento do crescimento e desenvolvimento do feto.   
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RESUMO: Várias foram as civilizações antigas, como a egípcia, 
a grega, a indiana, a chinesa e outras que fizeram uso das cores 
para tratamento de saúde.  As evidências científicas apontam 
que a cromoterapia é uma importante terapia complementar 
indicada para a redução da dor, dilatação e controle da 
irritabilidade durante o trabalho de parto. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica. A coleta de dados foi 
realizada de junho a outubro de 2017, por meio das seguintes 
bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e  
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS). Critérios de inclusão: estudos publicados entre 2010 
e 2015, escritos em língua portuguesa ou inglesa e em forma 
de texto completo sobre a temática. Foram identificados 240 
estudos desses apenas 22 responderam aos objetivos da 
pesquisa. CONCLUSÕES: Estudos apontam resultados 

positivos acerca da aplicação da cromoterapia nos aspectos 
biológicos, emocionais e psicológicos da mulher durante o 
trabalho de parto, embora tenha seus benéficos comprovados, 
essa terapia ainda é pouco divulgada no Brasil, sendo 
necessário o direcionamento e incentivo de  pesquisas nessa 
área.  
Palavras-chave: Parto. Dor. Cromoterapia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O vocábulo cromoterapia é formado por dois radicais: 
cromo que significa cor e terapia que corresponde a tratamento 
ou terapia. Então, cromoterapia é o tratamento pelas cores 
(BALZANO, 2008).  

Define-se Cromoterapia como a ciência que utiliza as 

cores do espectro solar para restaurar o equilíbrio físico-

energético em áreas do corpo humano atingidas por alguma 

disfunção, com o objetivo de harmonizá-lo, atuando do nível 

físico aos mais sutis, entendendo-se que cada cor possui uma 

vibração específica e uma capacidade terapêutica (MARTINS, 

2010). 

Segundo Balzano (2008), ela fundamenta-se em três 

ciências: Medicina entendida como a arte de curar; Física como 

a ciência que estuda as transformações da energia, a natureza 

e origem da luz, os elementos do espectro eletromagnético, o 

comprimento da onda, frequência e velocidade da luz; 

Bioenergética  como a ciência demonstra a existência do 

corpo bioenergético, analisando a energia vital. A luz é 

incontestavelmente a primeira fonte de vida. 

Embora pareça novidade, a cromoterapia não foi 

inventada no século XX. Várias foram as civilizações antigas, 

como a egípcia, a grega, a indiana, a chinesa e outras que 

fizeram uso das cores para tratamento de saúde. Na China e na 

Índia a cor era mais relacionada à Mitologia e à Astrologia. Na 

Grécia muitos filósofos-médicos foram absorver o 

conhecimento da ciência médica na fonte egípcia, com os 

sacerdotes médicos. Por tratar-se de uma prática milenar, não 

há registros precisos da origem da cromoterapia (MARTINS, 

2010).  
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Especialistas e estudiosos acreditam que as células 

humanas possuem propriedades de luz e que dependendo da 

harmonização dessas células, ocorrem modificações no 

sistema de informação do corpo (LIMA, 2017). 

Para Gaspar (2002), um elemento fundamental da 

cromoterapia é o efeito psicológico resultante, não apenas da 

interação física com a radiação luminosa, mas da percepção da 

cor. Esse efeito é muito utilizado em Psicologia Ocupacional, 

Marketing e Saúde. 

Na saúde a cromoterapia é uma terapia complementar 

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 

1976. É vista pela entidade como uma das principais técnicas 

complementares para tratar doenças tanto emocionais, como 

mentais e físicas (PEDROL, 2017).       

No Brasil as práticas integrativas e complementares são 

definidas pela Portaria de nº 971, de 3 de maio de 2006 do 

Ministério da Saúde que aprova a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (LEMOS et al.,  2014).  

Nos últimos anos, houve uma necessidade de mudança 

dos modelos de assistência à saúde da mulher, devido às 

limitações impostas pelo modelo biomédico. Atualmente os 

métodos terapêuticos não convencionais vêm sendo utilizados 

no cuidado, manutenção e recuperação da saúde. Essas 

estratégias utilizam recursos simples e seguros, convergentes 

à atenção à saúde da mulher e as propostas de humanização 

da assistência ao parto e nascimento (BORGES; MADEIRA; 

AZEVEDO, 2011). 

Sabe-se que os fatores psicológicos podem ter um papel 

decisivo no trabalho de parto. Elevados níveis de ansiedade são 

em parte, responsáveis por perturbações e complicações do 

parto. Assim, os medos e a ansiedade aparecem como 

preditores das complicações do parto (CUNHA, 2017). 
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Alinhando-se ao uso da cromoterapia no trabalho de 

parto observa-se que no campo das práticas integrativas e 

complementares essa terapia ainda é pouco explorada no 

Brasil, embora seja uma prática milenar e eficaz (PEDROL, 

2017). 

As evidências científicas apontam que a cromoterapia 

através do uso das cores é uma importante terapia 

complementar indicada para a redução da dor, dilatação e 

controle da irritabilidade durante o trabalho de parto (BARBIERI; 

GABRIELLONI; HENRIQUE, 2015).  

Segundo Macedo e colaboradores (2008), a 

cromoterapia é vista como uma tecnologia de cuidado durante 

o trabalho de parto.  

Sendo assim, este trabalho pretende responder ao 

seguinte problema de pesquisa: Quais as contribuições da 

cromoterapia para o trabalho de parto perante os achados da 

literatura? 

Diante deste contexto, pretende-se com esse trabalho  

aprimorar conhecimentos acerca do uso da cromoterapia no 

trabalho de parto e elucidar os seus benefícios à luz das 

evidências científicas.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Atendendo à proposta da investigação, optamos por 

desenvolver uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão de 

literatura. Para elaboração do estudo, percorremos as 

seguintes etapas: estabelecimento do objetivo da revisão; 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de estudos; 

definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados; análise dos resultados; discussão e 

apresentação dos resultados. Para nortear esta pesquisa, 
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formulamos a seguinte questão: Quais as contribuições da 

cromoterapia para o trabalho de parto perante os achados da 

literatura? 

 A coleta de dados foi realizada de junho a outubro de 

2017, por meio das seguintes bases de dados: Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e  Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os descritores 

utilizados para a coleta dos dados foram:parto, dor, 

cromoterapia. Todos segundo a classificação dos descritores 

em ciências da saúde (DeCS). Os critérios de inclusão dos 

estudos para esta revisão bibliográfica apontaram para estudos 

sobre a temática: cromoterapia no trabalho de parto publicada 

entre 2010 e 2015, escritos em língua portuguesa e inglesa em 

forma de texto completo. Assim, excluíram-se os estudos com 

ano de publicação inferior a 2010 e as duplicidades; também 

foram utilizados livros, a fim de complementar a discussão dos 

resultados, devido à escassez de artigos científicos brasileiros 

sobre o objeto de estudo abordado nessa investigação. Nesse 

sentido, a análise crítica dos estudos incluídos foi baseada em 

conformidade com os objetivos desta pesquisa em que se 

buscou: apresentar revisão de literatura sobre cromoterapia no 

trabalho de parto. Os autores utilizados neste estudo foram 

devidamente referenciados, respeitando e identificando as 

fontes de pesquisa, observando assim, o rigor ético. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados 240  estudos nas bases de dados: 

SciELO e  LILACS, porém considerando-se os critérios de 

inclusão descritos, foram selecionadas 22 publicações. 

Pesquisadores, físicos, filósofos e médicos contribuíram 

grandiosamente para o conhecimento que possuímos hoje em 

relação a cromoterapia. Desde a virada do milênio, vários 

estudos têm sido realizados por organizações médicas 

respeitadas que dão validade à cromoterapia criada por 

Dinshahque que evidenciou o poder de cura da cor e da luz 

(ROGERS, 2015). 

Apesar do pouco que sabemos sobre como somos 

afetados pelas formas, cores e pela luz, de uma coisa temos 

conhecimento: esses fatores exercem um real efeito sobre o 

físico e psíquico (MACEDO et al., 2008). 

A cromoterapia não tem como finalidade reviver as 

células já mortas, mas sim restaurar e criar condições de 

recuperação das células debilitadas através da ação da cor no 

campo etérico. Estimula a capacidade regenerativa bem como 

proporcionar a formação de novas células (RAMATIS, 2005). 

Um dos profissionais mais declarados da cromoterapia 

foi o Dr. Kate Baldwin,  afirmava que a cromoterapia é capaz de 

fornecer resultados de cura maravilhosos (ROGERS, 2015). 

 

3.1 Benefícios das Cores  

  

 Os egípcios ensinavam que as cores vermelho, amarelo 

e azul eram as forças ativas dos seres físicos mentais e 

espirituais (RAMATIS, 2005). 

 Os efeitos das cores são explicados como resultado das 

modificações que estas provocam no sistema nervoso. O 
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estímulo colorido depois de captado pelos olhos e conduzidos 

ao cérebro e ali produzem transformações bioquímicas que 

resultam em sensações psíquicas e somáticas. Assim, surgiram 

sensações como a leveza do branco, a suavidade e a alegria 

do amarelo, a profundidade do azul, a estimulação do vermelho 

(PINTO, 1997). 

A Cromoterapia baseia-se nas propriedades terapêuticas 

das sete cores do arco-íris reveladas pela incidência da luz solar 

nas gotículas de água da chuva, ainda suspensas na atmosfera. 

É como se cada gota fosse um  prisma e quando os raios do sol 

tocam esse prisma, a luz se refrata em vermelho, laranja, 

amarelo, verde, azul, azul índigo e violeta, que são as cores 

também associadas aos centros de energia presentes no nosso 

corpo, os chakras (SANTOS et al., 2007). 

 Em relação as cores e seus benefícios, Santos e 

colaboradores (2007) ressaltam suas ações:  

 VERMELHO: vitalizador em potencial e estimulante 

circulatório. Aumenta a produção de glóbulos vermelhos e de 

ferro no sangue; portanto, é indicado em casos de anemia. 

Eleva a pressão arterial e energiza o fígado. Não é 

recomendado usar o vermelho em casos de: febre, taquicardia 

e pressão alta. Estimula o sistema nervoso central através do 

ramo simpático do sistema neurovegetativo.    

 LARANJA: desobstruído em potencial, usado como 

auxiliar no tratamento de pedras nos rins e vesícula. A cor 

também é recomendada para cistos, nódulos e formações 

tumorais benignas. É útil na desobstrução dos vasos 

sanguíneos e para baixar taxas elevadas de colesterol e 

triglicérides. Pode ser utilizada como substituto do vermelho, 

quando este não puder ser empregado. Deve-se evitar aplicar 

o laranja nos casos de trombose.     

 AMARELO: estimulante do pâncreas e nervos 

http://luzdaserra.com.br/desvendando-o-significado-dos-chakras
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periféricos. É indicado para diabetes, atrofias nervosas e 

musculares. Essa cor favorece a digestão, produz efeito laxante 

e combate os vermes da flora intestinal. Seu efeito terapêutico 

abrange a pele, favorecendo a manutenção da elasticidade e a 

cicatrização. Também é recomendada para manchas, cravos e 

espinhas. Seu uso não é indicado nos casos de infecção, 

inflamação, gastrite e úlcera.    VERDE: possui 

efeito equilibrador em todo o organismo; por isso, pode ser 

associado a qualquer outra cor para aumentar os benefícios da 

cromoterapia. É a primeira cor que a retina humana reconhece. 

Além do efeito terapêutico das demais cores nos órgãos 

afetados pela doença, a presença do verde favorece uma breve 

recuperação. O verde traz imunidade. É indicado para qualquer 

problema circulatório e cardíaco, e regulariza a pressão arterial. 

A mistura do verde com o amarelo forma o verde limão, que 

favorece a constituição óssea, sendo indicado para a 

osteoporose. O verde não apresenta nenhuma contraindicação.  

   AZUL: é a cor com maior número de propriedades 

terapêuticas. Produz efeito calmante, adstringente e analgésico 

nos órgãos e sistemas do corpo. É indicada nos casos de 

pressão alta, favorecendo a coagulação sanguínea, a 

regeneração celular, etc. Também é recomendada para todas 

as doenças infecciosas e inflamatórias, principalmente quando 

acompanhadas de febre. Suaviza a dor em qualquer parte do 

corpo. Não é bom aplicar o azul durante as cãibras. Inibe a 

descarga de adrenalina e tem efeito hipnótico. Induz ao 

relaxamento e sono. Diminui a pulsação, temperatura, 

transpiração e aprofunda a respiração. Ainda diminui o apetite. 

Ela estimula o ramo parassimpático do sistema 

neurovegetativo.       

 ÍNDIGO: favorece a drenagem linfática, sendo, portanto 

indicado nos processos inflamatórios. Energiza a área visual e 
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auditiva. É recomendado em qualquer problema dos olhos e 

ouvidos. A cor índigo não apresenta nenhuma contraindicação. 

 VIOLETA: estimula o sistema imunológico. Seu uso é 

apropriado para todos os tipos de infecção. Promove o 

fortalecimento do sistema nervoso central, sendo bastante útil 

nos casos de derrame cerebral e complicações neurológicas. É 

recomendado também para tumores malignos. Não há restrição 

alguma quanto ao seu uso. 

 Os autores ainda acrescentam que o branco não é 

ressaltado na cromoterapia, pois não é uma cor em si, mas a 

soma de todas as cores, portanto possui efeito neutro não muito 

significativo em cromoterapia. O preto, que também não é uma 

cor, mas a total ausência de cor. 

 

3.2 Classificação, onda, comprimento, natureza e vibrações 

das cores das cores 

 

As cores podem ser classificadas em relação a sua força 

que esta intimamente relacionada com a quantidade de energia 

que possuem: Cores Quentes (Laranja e Vermelho), Cores 

Frias (Violeta e Azul) e Cores Neutras (Amarelo e Verde). 

Temos ainda outra classificação: cores primárias, secundárias 

e terciárias.  Sendo as primarias as que existem por si só, as 

secundarias que são obtidas a partir da mistura de duas cores 

primarias e as terciárias com a mistura de uma primaria a uma 

secundaria (JESUS et al., 2012).    As cores 

são formadas em nossos olhos, isso se da a partir da 

interpretação das ondas eletromagnéticas por pequenos órgãos 

dentro dos nossos olhos. Neste processo os olhos funcionam 

como um decodificador, que pega ondas e transforma na cor 

que iremos ver. Todo o processo de formação das imagens 

ocorre na velocidade da luz (300 mil km/s) (JESUS et al., 2012).
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      Segundo Jesus e 

colaboradores (2012), as ondas da luz visível compreendem os 

seguintes comprimentos: Violeta 380 - 440 nm; Azul 440 - 490 

nm; Verde 490 - 565 nm; Amarelo 565 - 590 nm; Laranja 590 - 

630 nm; Vermelho 630 - 780 nm.   

Isaac Newton, dentre diversos descobrimentos desde 

grande físico, matemático estudou a natureza das cores, que 

segundo ele, e teoria aceita até hoje, a luz branca é um 

composto de todas as cores, e com o experimento do prisma, 

onde a luz do sol, luz branca, passava por este prisma e se 

decompunha nas cores do arco-íris (JESUS et al., 2012).  . 

Vale acrescentar que a vibração de uma cor é percebida 

não apenas pela visão. Ela tem um impacto sobre todos os 

sistemas e órgão físicos do corpo que reagem a essas 

frequências (KLOTSHE, 1997).  

 

3.3 Aplicação das cores 

 

Não existe nenhum método especial para emanar cores 

para alguém - basta imaginar a pessoa envolvida pela cor 

desejada. A visualização permite que as cores sejam projetadas 

a distância ou próxima. O principal é descobrir que cor a pessoa 

necessita, e para isso basta saber como ela se encontra e 

pesquisar, na propriedade das cores, qual delas é a mais 

indicada (VALCAPELLI, 2017). 

O tratamento é realizado com lâmpadas coloridas 

comuns. Existem também aparelhos de cromoterapia, com 

filtros coloridos para facilitar a aplicação das cores no local 

afetado pela enfermidade. Sendo assim, ela pode aplicada de 

forma direta ou indireta, superficial, tópica, fixa ou intermitente 

e reflexológica (PAIVA, 2015). 
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Segundo Paiva, (2015), o método mais praticado na 

cromoterapia é a aplicação da cor através de lâmpadas e filtros 

coloridos a distância. Com tempo médio que vária de 5 a 15 

minutos na aplicação difusa de luz ambiente, quando aplicado 

uma única cor o tempo pode ser de 20 minutos; duas cores 

podem ser aplicadas 10 minutos cada cor; acima de três cores 

pode-se aplicar 5 minutos de cada, conforme demonstra a 

tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1. Tempo de aplicação das cores através de lâmpadas 
e/ou filtros coloridos segundo Paiva, (2015) 

COR TEMPO MÉDIO 

                      Vermelho 
 

    05 min - alternar com 2 ou + 
cores 

 

                       Laranja 
 

10 min 

Amarelo 15 min 

Verde 15 min 

Azul 15 min 

Índigo 15 min 

Violeta 15 min 

Fonte: Elaboração dos autores, 2017. 

 

3.4 Evidências científicas sobre o uso da cromoterapia 

 

 Niels Ryberg Finsen, médico da Dinamarca foi inventor 

da lâmpada curativa de Finsen, em 1903 ganhou um premio 

Nobel, por seu trabalho de cura de doenças, a principal foi a 

tuberculose cutânea, através da luz ultravioleta, considerado 

também, o pai da fototerapia (JESUS et al., 2012).  

 Albert Szent-Gyorgyl, ganhador do prêmio Nobel fez 

experiência cromáticas com alguns importantes resultados. Na 

pesquisa, expôs certas enzimas e hormônios a diferentes cores 

e verificou que algumas causavam mudanças moleculares nas 

enzimas e homônimos (RAMATIS, 2005).  Edwin 
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Babbit Fowler, autor do livro “O principio da cor e da Luz”. Em 

experiências com pacientes com doenças mentais, observou 

que ao expô-los a luz vermelha eles se tornavam mais violentos, 

no entanto, quando estavam sob a cor azul, já não esboçavam 

mais tal violência, pois ficavam mais calmos e tranquilos 

(JESUS et al., 2012).     Johann Wolfgang Von 

Goethe, o maior nome da literatura alemã, autor do livro “A 

teoria das cores”, foi o primeiro escritor a registrar por escrito a 

interferência das cores na vida dos seres humanos, nos 

aspectos físico, mental e emocional (JESUS et al., 2012).  

 Um estudo nos Estados Unidos mostrou que o olhar para 

a luz vermelha por alguns minutos aumenta a força em 13,5% 

e a atividade elétrica dos músculos em 5,8%. Isso sugere que 

a cor pode aumentar a atividade e a força física (PINTO, 1997).

          

Pesquisa com pacientes com doença de Parkinson expostos a 

luz fluorescente branca durante 1-1,5h com uma intensidade de 

1000 a 1500 lux uma vez por dia, com início 1h antes do tempo 

habitual de início do sono, aproximadamente 22h na maioria 

dos pacientes. Mostrou-se melhora significativa concernente a 

bradicinésia e rigidez na maioria dos pacientes (WILLIS; 

TURNER, 2007). 

Dois estudos sobre síndrome pré-menstrual (SPM) na 

Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, 

Londres (Reino Unido) com uso da cromoterapia para 

tratamento de SPM, dezessete mulheres com SPM foram 

tratadas com um dispositivo de iluminação intermitente durante 

15 a 20 minutos por dia ao longo do ciclo. No final de três meses 

de tratamento, a redução mediana dos sintomas de SPM para 

as 17 pacientes foi de 76% e doze das 17 pacientes 

tecnicamente já não possuíam SPM (ANDERSON; LEGG; 

RIDOUT, 1997).       A 
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adição de terapia com cor "azul-leve” mais conhecida com 

terapia 'Blue-Light' é usada por dermatologistas americanos 

para evitar o câncer de pele em pacientes com queratoses 

actínicas (ROGERS, 2015).  

Desde a década de 1960, as maternidades em todo o 

mundo usam a luz ultravioleta no tratamento da icterícia 

neonatal (BALZANO, 2008). 

Atualmente os estudos abordam a cromoterapia como 

uma tecnologia de cuidado durante o trabalho de parto 

(MACEDO et al, 2008). 

 

3.5 O uso da cromoterapia no trabalho de parto 

 

Um parto normal acontece sozinho, guiado pelo próprio 

corpo, portanto, pode ser compreendida fisiologicamente como 

uma cadeia sutil de hormônios, que vão acionando um ao outro 

e conduzindo ao parto/nascimento.  Quem comanda todo esse 

processo é a estrutura primitiva do cérebro, chamada de 

“sistema límbico” e composta pelo hipotálamo e hipófise. 

Durante o trabalho de parto, como em qualquer outra 

experiência sexual, as inibições que podem acontecer no 

processo provêm da outra parte do cérebro, a mais moderna, 

denominada córtex ou neocórtex (KOEHLER, 2017). 

Torna-se necessário na assistência obstétrica evitar 

fatores que estimulam a atividade do neocortex, permitindo que 

o cérebro primitivo funcione sem impedimentos e assim 

favoreça o trabalho de parto. Colocando-se em ação o modelo 

fisiológico previsto para um parto seguro e prazeroso 

(KOEHLER, 2017).       

  A mulher no trabalho de parto experimenta as 

mais tocantes emoções, incluindo expectativa, dúvida, 

incerteza ou temor. Associadas a essa experiência emocional 
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estão às dores que, com frequência, as levam à exaustão 

(CAVALCANTE et al., 2007).  

Contudo, esses fatores psicológicos podem 

desencadear altos níveis de ansiedade, responsáveis por 

estimularem a atividade do neocortex e impedirem que o 

trabalho de parto curse dentro dos padrões fisiológicos. Assim, 

os medos e a ansiedade aparecem como preditores do parto 

com experiências negativas (CUNHA, 2017). 

Para Barbieri e colaboradores (2015), estas percepções 

conflituosas em relação ao parto podem ser minimizadas com 

uma assistência humanizada que extrapole a dimensão 

biológica.  Dentro desse contexto insere-se a cromoterapia 

atuando nos aspectos físico, mental e emocional da mulher. 

Reduzindo-se ao máximo as ansiedades e temores dessas 

parturientes, favorecendo o pleno êxito do parto.  

A tabela a seguir mostra o uso da cromoterapia no 

trabalho de parto segundo Barbieri e colaboradores (2015):  
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Tabela 2 - uso da cromoterapia no trabalho de parto  

COR INDICAÇÃO CONTRAINDICAÇÃO 

 

VERMELHO 

Indicado no trabalho de parto 
(TP) para estimular as 
contrações. Produz 
contração da musculatura 
estriada.  

Febre, taquicardia e 
pressão alta. Tensão 
emocional excessiva. 
Cãibras musculares.  

AMARELO Para diminuir enjoos. Reduz 
levemente a produção de 
ácidos gástricos.  

Evitar aplicar nos casos de 
infecção, inflamação, 
gastrite e úlcera. 

 

 

VERDE 

Muito indicada no trabalho de 
parto para acalmar sem 
desacelerar o processo. 
Tranquiliza, revigora e 
contribui para a mulher ter a 
força necessária para parir. 
Auxilia na dilatação do colo 
uterino. Regulariza a pressão 
arterial. Leve contração dos 
músculos involuntários.  

Deve ser evitado em 
situações de fadiga intensa 
da parturiente, pois pode 
acentuar a fadiga. 

LARANJA Indicada para melhorar o 
humor durante o trabalho de 
parto. Como também, o 
empoderamento do ato de 
parir.  

Deve-se evitar aplicar o 
laranja nos casos de 
trombose.··. 

 

 

 

AZUL 

Reduz a percepção da dor no 
trabalho de parto 
(analgésico). Reduz a 
pressão arterial, diminui o 
ritmo respiratório, inibi a 
descarga de adrenalina.  
Acalma e auxilia na 
vocalização durante as 
contrações. É a cor de maior 
propriedade terapêutica. 

Não possui 
contraindicações dignas de 
destaque.  

 

 

No trabalho de parto essa cor 
auxilia na aceitação e 
entendimento do processo, 

Não apresenta 
contraindicação 
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ÍNDIGO 

contribuindo para um estado 
meditativo, facilitando o 
trabalho do corpo sem a 
influência da mente tentando 
controlar. Auxilia também no 
pós-parto no processo de 
coagulação e dequitação. 

 

 

VIOLETA 

Regeneração do sistema 
nervoso esgotado e 
estressado com o TP com 
fadiga prolongada. Produz 
equilíbrio entre o sistema 
simpático e parassimpático e 
controla a irritabilidade do 
trabalho de parto.  

Há uma possibilidade 
remota de desacelerar o TP 
devido efeito sobre o 
sistema nervoso simpático e 
parassimpático. 
Contraindicado na 
hipoglicemia.  

Fonte: Elaboração dos autores, 2017. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os estudos apontam resultados positivos acerca da 

aplicação da cromoterapia nos aspectos biológicos, emocionais 

e psicológicos. No entanto, torna-se necessário que mais 

estudos acerca da cromoterapia no trabalho de parto sejam 

incentivados e sirvam de referência para profissionais que já 

utilizam ou desejam integrá-la a tecnologia do cuidado durante 

o trabalho de parto.  
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RESUMO:Objetivou-se analisar a literatura quanto aosavanços 
e desafios na saúde materno-infantil desde a implementaçãoda 
rede cegonha nos serviços de saúde brasileiros. Trata-se 
derevisão narrativa da literatura, realizada de fevereiro a maio 
de 2016. A busca de dados ocorreu com os Descritores em 
Ciências da Saúde: serviços de saúde materno-infantil  AND 
implementação de plano de saúde e posteriormente com o uso 
do sinônimo rede cegonha nas bibliotecas Scientific Eletronic 
Library Online; Biblioteca Virtual de Saúde e nas bases 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) 
e Google Acadêmico.Analisou-seestudos publicados a partir de 
2011 que abordassem a temática e excluíu-se aqueles não 
disponíveis em texto completo para download. A amostra foi 
composta por oito estudos publicados, oito documentos e uma 
página do site oficial do Ministérioda Saúde (seis artigos, duas 
monografias, quatro manuais, uma nota técnica, três 
documentos legislativos/portarias). A rede cegonha representa 
estratégia para reduzir a morbimortalidade e fundamentar 
práticasdeatenção à saúde materno-infantil. Contudo, ainda 
não se implementou efetivamente, o que repercute na 
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fragmentação dos cuidados obstétricos. Há necessidade de 
ressignificar as práticas assistenciais, adequar ações e 
estratégias de gestão das políticas públicas para a promoção 
de cuidados obstétricos integrais, humanizados e culturalmente 
congruentes para integração e efetivação da rede de atençãoa 
saúde. 
Palavras-chave: Saúde Materno-infantil. Implementação de 
Plano de saúde. Integralidadeemsaúde. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, em virtude das altas taxas de mortalidade 

materna, desde o ano de 1990, discute-se um modelo de 

atenção à saúde materno-infantil com o objetivo de atingir 

padrões aceitáveis frente ao que se preconiza a nível mundial 

para a atenção ao parto e ao nascimento vislumbrando uma 

assistência humanizada e de qualidade às gestantes, às 

puérperas e aos recém-nascidos (BRASIL, 2001; BRASIL, 

2011a; BRASIL, 2011b). 

Este modelo vem sendo construído com base nas 

experiências dos profissionais que trabalham direta e 

indiretamente no campo da obstetrícia, bem como nas 

iniciativas de humanização na atenção ao parto e ao 

nascimento em instituições de saúde que se tornaram 

referência no país.Esse processo começou a ser sistematizado 

por meio de manuais técnicos do Ministério da Saúde (MS) a 

partir do ano 2000, contudo, apesar dos avanços do campo da 

saúde materno-infantil a efetivação desse modelo assistencial 

ainda ocorre de forma lenta (BRASIL, 2001; BRASIL, 2011 

BRASIL, 2011d). 

Em revisão sitemática realizada por Santos e Souza 

(2015) evidenciaram-se que nos serviços de saúde brasileiros 
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a violência obstétrica ocorre frequentemente, sendo 

evidenciada por negligência, violência física e verbal, em 

desencontro ao preconizado pela Política Nacional de 

Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS), 

sobretudo pela adoção de um modelo de atenção obstétrico que  

reforça o tecnicismo, com prescrições rotineiras que 

desconsideram as vivências e as particularidades de cada 

usuária e  atendem somente às demandas do profissional de 

saúde. 

Resultam do modelo de atenção obstétrica ainda vigente 

a representação de uma assistência obstétrica permeada por 

atitudes grosseiras, desatenção, abandono no leito, proibição 

da entrada de acompanhantes e procedimentos invasivos, o 

que exacerba o sentimento de dor, angústia e insegurança 

(SANTOS;SOUZA, 2015).  

Além disso, evidenciam-se altas taxas de partos 

cesáreos quando comparados ao parto vaginal, elevados 

índices de mortalidade materna por causas obstétricas diretas 

e mortalidade neonatal, o que pode relacionar-se a qualidade 

da assistência obstétrica e reforça a necessidade de reorientar 

as práticas profissionais e o modelo de cuidados obstétricos 

(RISCADO; JANNOTTI; BARBOSA, 2016; BRASIL, 2012a). 

Embora tenha se evidenciado redução da mortalidade 

materno-infantil nas últimas décadas, em decorrência da 

implementação de políticas e programas de atenção a saúde 

implementados pela Ministério da Saúde como: Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento (BRASIL, 2000), 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(BRASIL, 2004), Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade 

Materna e Neonatal (BRASIL, 2004) e a partir de 2011 por meio 
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da Rede Cegonha (RC), esses indicadores ainda representam 

prioridade mundial de saúde pública (BRASIL, 2014). 

A Rede Cegonha (RC) constitui uma estratégia para 

reorientação da atenção à saúde, oferta de cuidados 

obstétricosintegraise redução da morbimortalidade materno-

infantilpela garantia ao binômio mãe-feto, de parto e nascimento 

seguros, orientados por ações sistematizadas nos serviços de 

saúde do SUS(BRASIL, 2014).  

Ressalta-se que em diversos países os sistemas 

integrados ou redes de atenção à saúde têm produzido 

resultados significativos na atenção a saúde, sendo  apontados 

como eficazes na organização interna (alocação de recursos, 

coordenação clínica) e capacidade de atuar frente aos desafios 

recentes da assistência  a saúde, relacionadas a aspectos 

sócioeconômico, demográfico, epidemiológico e sanitário, tais 

como o crescimento proporcional das doenças crônicas, 

elevação dos custos de tecnologias e as necessidades 

advindas do envelhecimento populacional (OUVERNEY; 

NORONHA, 2013). 

Diante do exposto, busca-se responder o 

questionamento: quais os avanços e desafios na atenção a 

saúde materno-infantil desde a implementação da rede 

cegonha nos serviços de saúde brasileiros?  

O estudo justifica-se pela relevância do modelo de 

humanização dos cuidados obstétricos, enquanto estratégia 

que pode viabilizar a melhoria dos indicadores de saúde de 

morbimortalidade materno-infantis, o que implica a necessidade 

de identificar fatores envolvidos no processo de implantação e 

subsequente implementação, com vistas a efetivação de 

políticas públicas de saúde voltadas a este público com o 

propósito de promover a integralidade na atenção à saúde.   
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Além disso, constitui temática presente na Agenda de 

prioriadades de pesquisa do MS (BRASIL, 2008).   

Assim, objetivou-se analisar a literatura quanto aos 

avanços e desafios na saúde materno-infantil desde a 

implementação da rede cegonha nos serviços de saúde 

brasileiros. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de umarevisão narrativa da literatura. 

Este tipo de estudo é considerado apropriado para 

descrever, discutir e estabelecer relações com produções 

anteriores sobre determinado assunto, identificando temáticas 

recorrentes, apontando novas perspectivas ao atualizar e 

consolidar conhecimentos, o que pode orientar práticas 

profissionais na área da saúde (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 

2014; ROTHER, 2007). 

O estudo foi desenvolvidono período de fevereiro a maio 

de 2016.A busca de dados ocorreu com os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeSC): serviços de saúde materno-

infantil  AND implementação de plano de saúde e 

posteriormente com o uso do sinônimo rede cegonha nas 

bibliotecas virtuaisScientific Eletronic Library Online (SciELO); 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e nas bases de 

dadosLiteratura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Google Acadêmico.  

Nas bases de dados e bibliotecas virtuais, procedeu-se 

a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos identificados 

conforme o critério de inclusão: documentos (artigos, manuais, 

trabalhos de conclusão de curso e portarias)que versassem 

sobre a temática rede cegonhapublicados a partir de 2011, nos 
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idiomas português e inglês, com textos publicados na íntegra. 

Esse período foi selecionado em razão de 2011 ser o momento 

inicial de formulação e proposição da estratégia rede 

cegonha.Como critérios de exclusão adotaram-se: não estar 

disponível em texto completo para download ou não 

responderem à questão de estudo. 

Assim, foram selecionados para análise em meio 

eletrônico oito estudos publicados, oito documentos, conforme 

descrito a seguir:seisartigos, duas monografias, quatro 

manuais, uma nota técnica, três documentos legislativos 

(portarias), utilizou-se ainda uma página oficial do MS na 

internet. 

Os dados obtidos foram analisados na íntegra, sendo 

extraídos os conteúdos que versassem sobre o objetivo de 

estudo e, posteriormente,apresentados de forma descritiva e 

discutidos conforme a literatura. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil diversas estratégias e programas de 

enfrentamento a mortalidade materno-infantil vêm sendo 

propostos ao longo da análise histórica da saúde pública e 

coletiva, com vistas inicialmente a reduzir indicadores de 

morbimortalidade e posteriormente considerando a 

necessidade de integralidade da assistência, e na conformação 

mais recente doSUSorganizando os serviços de saúde em 

redes de atenção (FERNANDES; VILELA, 2014). 

As redes de atenção à saúde representam organizações 

poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados 

entre si por uma missão, objetivos comuns, ação cooperativa e 

interdependente, que permitem ofertar atenção contínua e 
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integral a determinada população, coordenada pela atenção 

primária à saúde considerando as necessidades de saúde, 

qualidade e humanização da assistência responsabilidade 

sanitária e econômica pela  população(MENDES, 2010). 

Visando contribuir para ampliar o acesso e melhorar a 

qualidade da atenção à saúde materno-infantil, o MS lançou em 

2011 a RC . Essa constitui um conjunto de estratégias que 

figuram um novo modelo de atenção à saúde com caráter 

acolhedor e resolutivo com foco nos princípios do SUS e na 

redução da morbimortalidade. Foi implantada pela Portaria n° 

1.459 de 24 de junho de 2011, englobando ações desde o 

planejamento reprodutivo e atenção humanizada à gravidez, 

parto, puerpério e o direito ao nascimento seguro, crescimento 

e desenvolvimento saudáveis, com acompanhamento prioritário 

das crianças (até dois anos de idade), até o sistema logístico, 

que inclui transporte sanitário e regulação (BRASIL, 2011e; 

BRASIL, 2015). 

Destaca-se que a assistência e os cuidados obstétricos 

devem ter início durante os atendimentos na atenção 

primária,visando o incentivo e o exercício de uma vida sexual e 

reprodutiva saudável e responsável por meio de ações de 

educação em saúde que levem em consideração as 

necessidades sexuais e reprodutivas de mulheres, 

adolescentese gestantes, especialmente durante as consultas 

pré-natais (BRASIL, 2011d). 

Ao avaliar a adequação da assistência pré-natal quanto 

ao que preconiza a RC, Martinelli et al. (2014) constataram que 

os parâmetros avaliados quando ao cuidadoofertado estão 

diretamente relacionados à qualidade da assistência pré-natal 

nos serviços do SUS, sendo que, apesar dos avanços, ainda 

são verificadas baixas taxas de adequação do processo de 
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atenção pré-natal, o que pode refletir em desfechos 

indesejáveis, trabalho de parto prematuro, crianças com baixo 

peso, além de contribuir para a mortalidade materna e perinatal. 

Estes constituem desafios no contexto de saúde brasileiro a 

serem superados em decorrência da dificuldade de efetivação 

das ações preconizadas. 

Ao analisar as as caracteristicas do atendimento pré-

natal na rede de atenção básica à saúde Costa et al. (2013) 

verificaram por meio do índice de Kessner (modificado por 

Takeda), baixo nível de adequação do pré-natal (35%). As 

inadequações relacionavam-se ao início tardio do pré-natal, à 

realização da ultrassonografia e à baixa participação em 

atividades educativas. Assim, identificaram a necessidade de 

promover intervenções em saúde para melhorar o acesso 

precoce das gestantes ao pré-natal e monitorar o cumprimento 

dos protocolos assistenciais preconizados para garantir uma 

prática segura de cuidados à saúde durante a gestação, parto 

e puerpério. 

Ressalta-se queno cotidiano dos serviços de saúdeo 

desenvolvimentodas práticas assistenciais ainda ocorrem de 

forma desarticulada. No âmbito da atenção primária, destaca-

se que a atenção pré-natal ocorre por vezes de forma 

burocratizada, com baixa cobertura populacional e muitas 

vezes com qualidade duvidosa, em detrimento ao modelo de 

atenção ao parto e ao nascimento praticado no país, o qual não 

coloca gestante e parturiente como protagonistas do gestar e 

do parir, medicalizando e intervindo de modo desnecessário 

(FERNANDES; VILELA, 2014). 

A transformação do modelo de assistência permanece 

um desafio que requer esforços de gestores e profissionais de 

saúde, visto que mesmo em instituições que buscar realizar 



AVANÇOS E DESAFIOS FRENTE À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA: 
REVISÃO DE LITERATURA 

478 
 

mudanças no modelo de tenção obstétrica, ainda identificaram-

se práticas que reproduzem o modelo tecnocrático (SOUSA et 

al., 2016). 

A RC pauta-se em princípios de ação já expostos em 

políticas públicas propostas anteriormente e agora 

consolidadas, permitindo a sistematização de uma rede de 

atenção à saúde materno-infantil que possa propiciar à mulher 

vivenciar a gestação, parto e maternidade recebendo 

assistência integral e qualificada, reduzindo-se os riscos de 

morbimortalidade porcomplicações obstétricas e ou neonatais. 

Em âmbito hospitalar, no contexto das complicações 

obstétricas, o aborto ainda constitui uma das principais causas 

de mortalidade materna, o que requer atenção no processo 

assistencial baseado na RC. Em um estudo realizado com 

mulheres que tiveram abortamento, verificaram-se que há 

agilidade na triagem e classificação de risco ao procurar o 

serviço, além disso, a presença do acompanhante durante o 

atendimento e ou a visita hospitalarsão aspectos positivos, pois 

figuram como suporte socialpara uma assistência humanizada. 

Desse modo, a gestante não mais permanecesozinha, ação 

comumente utilizada anteriormente nos serviçoscomo medida 

punitiva (ADESSEet al., 2015). 

 Neste sentido, conhecer os direitos à saúde, inclusive da 

escolha e presença de acompanahante durante o trabalho de 

parto e parto, representa uma das principais estratégias para 

redução da violência obstétrica institucional (SANTOS; SOUZA, 

2015). 

Em relação ao eixo estrutura física de oferta aos serviços 

de saúde, uma das proposições foramàs casas de parto, que 

embora não tenham sido implantadas em todos os municípios, 

figuram uma opção adequada a proporcionar assistência 
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humanizada à parturiente e familiares, bem como mudança de 

postura do profissional de saúde em relação a rotina dos 

cuidados ofertados. Apesar disso, a humanização da 

assistência obstétrica e neonatal relaciona-se intrinsicamente 

ao modo de ser do profissional de saúde que pode despontar 

ou não para adoção de novos paradigmas (MARTINS et al., 

2005). 

A oferta de cuidados pós-parto e o agendamento das 

consultas puerperais tambémpodem contribuir para a 

integralidade da assistência. Contudo, a continuidade do 

atendimento ainda é fragilizada em decorrência da demora no 

internamento e ou de falhas no acompanhamento pós-parto 

(ADESSE et al., 2015), o que se contrapõem aos princípios da 

Política Nacional de Humanização e ao modelo assistencial 

baseado na RC que devecontribuir para mudanças no cuidado 

ofertado às mulheres por vislumbrar a privacidade, 

confidencialidade, tratamento respeitoso, livre de juízo de valor 

e integral. 

Faz-se necessário, reconhecer as vulnerabilidades 

clínico-obstétricas as quais as mulheres estão expostas, 

promover acolhimento e avaliação de risco, além de garantir o 

direito à presença de acompanhante durante parto, no intuito de 

contribuir para a ressignificação do processo assistencial à 

saúde materno-infantil eredução dos índices de mortalidade. 

Entende-seque a morbimortalidade materno-infantil 

constituemeventos multifatoriais complexosque permanecem 

como desafio, em diversos países, pelas necessidades de 

ressignificação da assistência obstétrica com vistas aqualidade 

dos serviços, redução dos índices de óbitos materno-infantis, 

redução de partos cesáreos desnecessários e abortos 

inseguros. 
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Apesar dos indicadores “percentual de óbitos de 

mulheres em idade fértil e maternos investigados”, e a 

“proporção de óbitos infantis e fetais investigados” terem sido 

elencados pelo MS como prioridade de redução por meio da 

assistência à saúde, não foram evidenciadas ações voltadas 

para a vigilância de óbitos materno-infantis, principalmente no 

que diz respeito ao fortalecimento dessas ações no âmbito da 

atenção primária a saúde. Ainda, nos documentos analisados, 

não ficou evidente a importância da articulação das ações da 

RCcom os Comitês de Mortalidade Materna, nem com os 

Comitês de Prevenção do Óbito Infantil, tampouco a definição 

de ações de planejamento reprodutivo para a mulher e seu/sua 

parceiro/a que somente passam a ser incluídos/as narede após 

o diagnóstico gravídico (CAVALCANTI et al., 2013).  

Ressalta-se ainda, a elevada incidência e “banalização” 

dos partos agendados/cesariana eletivaque ocorre pela relação 

de saber e poder exercida pelos profissionais de saúde que 

priorizam essa via de parto em associação a praticidade, uso 

da analgesia, políticas institucionais, capitalização, demora no 

tempo de admissão, experiências anteriores ruins, ausência de 

técnicas para alívio da dor, além de generalização e 

indiscriminalização de indicações dessa via de parto mediante 

a criação de cenários clínicos, o que de certa forma “obriga” a 

mulher a submeter-se ao procedimento, negligenciando sua 

autonomia, tornando-as vulneráveis à práticas profissionais 

medicalizadoras do corpo feminino e violando os direitos 

humanos (RISCADO; JANNOTTI; BARBOSA, 2016; BRASIL, 

2012ª; AMORIM; SOUZA; PORTO, 2010; FERRARI, 2010). 

Os elevados índices de cesariana no país e as práticas 

medicalizadas no nascimento pressionaram os movimentos 

sociais e em consequência, o Estado brasileiro, a adotar 
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medidas e formular políticas voltadas para redução desses 

índices e aumento do protagonismo e autonomia feminina 

(BRASIL, 2001). Porém, mudanças nestes cenários requerem 

uma articulação inter-setorial, (re)adequação e efetivação das 

práticas assistenciais em todos os níveis de atenção à saúde e 

garantia de implementação e efetivação das ações por parte 

dos gestores (FERNANDES; VILELA, 2014; ALVES, 2012), o 

que perpassa por ações de planejamento, implementação e 

avaliação dos serviços, bem como uso racional dos recursos 

disponíveis. 

Destaca-se ainda pequena participação do enfermeiro 

na realização dos partos  normais  que ocorrem no Brasil pela 

rede pública, o que sugere-se a necessidade dessa 

participação incentivada e orientada por meio das propostas 

advindas da RC. Quanto aos partos assistidos pelos 

profissionais médicos, faz-se necessário maior atenção as 

práticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde 

para a assistência ao parto, a exemplo do uso de partograma.  

Essas representam algumas das dificuldades na parática 

assistencial para o adequado funcionamento do modelo de 

atenção à saúde da materno-infantil  preconizado pela política 

de saúde vigente no país (OLIVEIRA et al., 2016). 

A proposta da RC coloca-se diante da perspectiva de 

análise das possibilidades de acesso cidadão aos serviços de 

saúde, além de problematizar sua eficácia e os limites diante do 

contexto de atenção a saúde da mulher no Brasil, visto que as 

práticas obstétricas ainda precisam ser (re)avaliadas por 

pautarem-se ainda em intervenções medicalizadoras, 

descontextualizadas do contexto sociocultural da mulher e do 

trabalho de parto. Busca-se, portanto, a qualidade da 

assistência ofertada, combater a violência obstétrica, reduzir a 
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medicalização e a mercantilização do parto (CARNEIRO, 2013; 

PASHE et al., 2014). 

Discutir os objetivos propostos pela RC na perspectiva 

de integração e articulação entreas redes de atenção à saúde, 

possibilita maior capacidade de viabilizar ações e estratégias no 

intuito de reduzir as taxas de morbimortalidade materno-infantil. 

As ações dessa estratégia devem transcender o repasse de 

recursos atrelado ao aumento de leitos ou da oferta de 

procedimentos e devem contribuir para a qualidade da atenção 

ofertada a sua população-alvo pelo envolvimento de gestores, 

trabalhadores e sociedade. 

Cavalcanti et al. (2013) apontaram que os componentes 

da rede de atenção necessários a esse cuidado devem estar 

integrados por meio de uma rede assistencial que tenha como 

propósitos minimizar a fragmentação da assistência, o 

desperdício de recurso e a ineficiência, além de garantir a 

integralidade e continuidade dos atendimentos por meio da 

implementação efetiva da RC. Para tal, pode-se utilizar o 

Modelo Lógico (ML) como instrumento que viabiliza a 

implementação da RC ao possibilitar a avaliação dos resultados 

alcançados com sua implantação, permitir visualizar e 

apresentar as relações entre recursos necessários, 

intervenções planejadas e resultados esperados. 

Realizar a matriz diagnóstica referente aos indicadores 

de morbimortalidade e de atenção a saúde, situação da 

capacidade hospitalar instalada e dos indicadores de gestão 

subsidiam a implantação e implementação da RC, visto que 

pode favorecer a identificação dos fatores de risco 

relacionados, bem como o fortalecimento de vínculo com as 

usuárias o que podecontribuir para qualidade da assistência 

pré-natal ofertada na atenção primária à saúde (BRASIL, 2015). 
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Contudo, ainda verificam-se falhas na disponibilidade e 

distribuição dos recursos destinados às consultas pré-natais e 

a outros atendimentos prioritários, assim como dificuldades na 

implantação dos testes rápidos de Human Immunodeficiency 

Virus (HIV), sífilis e gravidez e ou na referência e contra 

referência. Esses desafios, requerem dos gestores o 

alinhamento político institucional e teórico-conceitual por meio 

da gestão participativa e democrática com vistas 

àmonitorização dos indicadores envoltos na implantação e 

implementação da RC (BRASIL, 2011c; CAVALCANTIet al., 

2013; BRASIL, 2015). 

Destaca-se que alguns fatores têm dificultado a melhoria 

desses indicadores, tais como: o financiamento e distribuição 

de recursos insuficientes; deficiente regulação do sistema de 

saúde; déficit de formação dos profissionais de saúde; 

inadequação de estrutura física e instrumentos nos serviços de 

saúde; fragmentação das ações e dos serviços de saúde; 

organização dos serviços (incluindo a gestão do trabalho das 

equipes de saúde); e, ainda, a produção do cuidado, que tende 

a “medicalizar” e “intervir” desnecessariamente nos processos 

de gestação, parto e nascimento em conformidade com o 

modelo biomédico ainda hegemônico (CAVALCANTI et al., 

2013; CARNEIRO, 2013). 

Todos esses fatores que impedem a oferta de serviços 

de saúde de qualidade ainda constituem um grande desafio a 

ser superado para na atenção a saúde materno-infantil, visto 

que ainda se verificam falhas quanto à cobertura, qualidade e 

continuidade da assistência, no acesso igualitário a serviços de 

saúde e oferta de cuidados que considerem o contexto 

sociocultural das usuárias. 
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Ressalta-se que os cuidados em saúde podem sofrer 

interferência do contexto sócio-cultural no qual o indivíduo 

encontra-se inserido. Neste sentido, surge como imperativo 

para a integralidade da atenção a saúde materno-infantil, a 

inserção de cuidados obstétricos que considerem os contextos 

e as particularidades de cada usuária para a definição das 

práticas assistenciais e elaboração do plano de cuidados 

individualizado, na perspectiva de repensar e ou modificar as 

práticas profissionais e o vínculo terapêutico entre profissionais 

envolvidos no cuidado, indivíduos e coletividades com vistas a 

humanização na atenção à saúde e oferta de cuidado 

culturalmente congruente (PASHE et al., 2014; MÜLLER; 

ARAUJO; BONILHA, 2007). 

Para a integralidade na assistência materno-infantilfaz-se 

necessário desenvolver e efetivar ações e políticas  

intersetoriais, deve-se priorizar investimentos na reestruturação 

da atenção à gestante e ao recém-nascido, com articulação 

entre as ações do pré-natal na rede básica e assistência ao 

parto, no âmbito hospitalar (GRYSCHEK et al. 2014).  

 

4 CONCLUSÕES 

 

A Rede Cegonha surge com objetivo de ofertar ao 

binômio mãe-filho uma atenção integral, desde a gestação até 

o exercício da maternidade, contudo, ainda encontra muitos 

entraves para sua implementação efetiva que perpassam por 

questões que envolvem recursos financeiros, humanos, 

assistenciais e de gestão. 

Apesar dos avanços no campo da obstetrícia e da 

atenção a saúde materno-infantil, evidencia-se a necessidade 

de ressignificar as práticas assistenciais ofertadas, adequar as 
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ações e estratégias de gestãodas políticas públicas, visando 

maior incentivo aos cuidados obstétricos integrais, 

humanizados e culturalmente congruentes, redução de práticas 

intervencionistas e invasivas queobjetivam a mulher e podem 

repercutir negativamente em sua vida e saúde. 

Para tal, faz necessário o fortalecimento dos cuidados 

assistenciais ofertadosem todos os níveis de atenção à saúde, 

bem como a articulação entre as redes de atenção de modo 

sistematizado e integrado. 

Aponta-se a necessidade de estudos posteriores que 

possam desvelar a temática em cenários de prática para melhor 

compreensão do fenômeno em estudo frente aos diversos 

contextos presentes nos municípios brasileiros. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ADESSE, L.; SILVA, K. S.; BONAN, C. FONSECA, V. M. Complicações do 
abortamento e assistência em maternidade pública integrada ao Programa 
Nacional Rede Cegonha. Saúde Debate,n.39, v.106, p. 694-706, 2015. 
ALVES, M. L.P. Adequação da atenção à saúde da mulher e dacriança 
no município do Paudalho segundo olhar da Rede Cegonha. 2012. 
Plano de Intervenção (Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços 
de Saúde) – Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo 
Cruz, Recife, 2012. 
AMORIM, M. M. R.; SOUZA, A. S. R.; PORTO, A. M. F. Indicações de 
cesariana baseada em evidências: parte I. Feminina, v. 38, n. 8, p.415-
422, 2010. 
BRASIL. Universidade Federal do Maranhão (UNA-SUS/UFMA). Redes de 
atenção à saúde: Rede Cegonha. CONSUELO, P. C. M. (org.).São Luiz: 
Maranhão, 2015. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual de 
acolhimento e classificação de risco em obstetrícia. Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 
______.Indicadores e Dados Básicos para a Saúde - IDB-2012 Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Participativa. Departamento de 



AVANÇOS E DESAFIOS FRENTE À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA: 
REVISÃO DE LITERATURA 

486 
 

Informática do SUS. Rede Interagencial de Informações para a Saúde, 
2012. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/matriz.htm 
______.Ministério da Saúde. Nota técnica: Rede Cegonha. Brasília: 
2011a. 
_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 650, de 5 de outubro de 2011. 
Dispõe sobre o os Planos de Ação regional e municipal da Rede 
Cegonha.Diário Oficial da União, Brasília, 2011b. Seção 1. 
_______. Ministério da Saúde. Rede Cegonha. 2011c. Disponível em: 
http://portal.saude. 
gov.br/PORTAL/SAUDE/GESTOR/AREA.CFM?ID_AREA=1816. Acesso 
em: ago 2011. 
_______. Ministério da Saúde. Manual prático para implementação da 
Rede Cegonha.Brasília: 2011d. 45 p. 
_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Portaria nº 1.459, 24 
de junho de 2011. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede 
Cegonha.Diário Oficial da União, Brasília, 2011e. Seção 1. 
_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Agenda 
nacional de prioridades de pesquisa em saúde. Ministério da Saúde, 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento 
de Ciência e Tecnologia. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da 
Saúde, 2008. 68 p. 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política nacional de 
atenção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes. Ministério 
da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 82 p. 
_______.  Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área 
Técnica de Saúde da Mulher. Assistência em Planejamento Familiar: 
manual técnico. 4. ed. Brasília, 2002. 
_______.  Ministério da Saúde. Parto, Aborto e Puerpério:assistência 
humanizada a mulher. Brasília: MS, 2001.  
_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 569, de 1 de junho de 2000. 
Institui o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde - SUS.Diário Oficial da União, Brasília, 2000. 
Seção 1, p. 4. 
CARNEIRO, R. G. Dilemas antropológicos de uma agenda de saúde 
pública: Programa Rede Cegonha, pessoalidade e pluralidade. 
Comunicação saúde educação, v.17, n.44, p.49-59, jan./mar. 2013. 
CAVALCANTI, P.C. S. et al. Um modelo lógico da  Rede Cegonha. 
PhysisRevista de Saúde Coletiva,n.23, v. 4, p. 1297-1316, 2013. 



AVANÇOS E DESAFIOS FRENTE À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA: 
REVISÃO DE LITERATURA 

487 
 

CORDEIRO, A. M.; OLIVEIRA, G. M. Revisão sistemática: uma revisão 
narrativa. Rev. Col. Bras. Cir.,n.34, v.6, p. 428-31, 2007. 
COSTA, C. S. C. et al. Características do atendimento pré-natal na Rede 
Básica de Saúde. Rev. Eletr. Enf. [Internet]., abr/jun, v.15n. 2, p.516-22, 
2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5216/ree.v15i2.15635>.Acesso 
em 02 mar. 2016. 
FERNANDES, R. Z. S.; VILELA, M. F.G. Estratégias de integração das 
práticas assistenciais de saúde e de vigilância sanitária no contexto de 
implementação da Rede Cegonha. Ciência & Saúde Coletiva, v.19, n.11, 
p.4457-4466, 2014. 
FERRARI, I. F. Mulheres encarceradas: elas, seus filhos e nossas políticas. 
Rev Mal-Estar Subj, v. X, n. 4, p. 1325-1352, 2010. 
GRYSCHEK, A, L. F. P. L. et al.Tecendo a rede de atenção à saúde da 
mulher em direção à construção da linha de cuidado da gestante e 
puérpera, no Colegiado de Gestão Regional do Alto Capivari – São 
Paulo.Saúde Soc., São Paulo, v.23, n.2, p.689-700, 2014. 
MARTINELLI, K. G. ; SANTOS NETO, E. T.;GAMA, S.G.N.; OLIVEIRA, A. 
E. Adequação do processo da assistência pré-natal segundo os critérios do 
Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento e Rede Cegonha. 
RevBrasGinecol Obstet., n.36, v.2, p.56-64, 2014. 
MARTINS, C.A. et al. CASAS DE PARTO: sua importância na 
humanização da assistência ao parto e nascimento. Revista Eletrônica de 
Enfermagem,v. 07, n. 03, p. 360 - 365, 2005. Disponível 
em:< http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen.>Acesso em: 10 de maio de 
2016. 
MARTINS-COSTA, S.; RAMOS, J. G. L. A questão das cesarianas. Rev. 
Bras. Ginecol. Obstet.,  v. 27, n. 10, p. 571-574,  2005.  
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Ciênc. saúde coletiva,  Rio 
de Janeiro ,  v. 15, n. 5, p. 2297-2305,  2010 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232010000500005&lng=en&nrm=iso>. access 
on  03  Oct.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000500005. 
MÜLLER, C.P; ARAUJO, V.E.; BONILHA, A.L.L. Possibilidade de inserção 
do cuidado cultural congruente nas práticas de humanização na atenção à 
saúde. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 09, n. 03, p. 858 – 865, 
2007.Disponível em: https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v9/n3/v9n3a24.htm. 
Acesso em 02 mar. 2016. 
OLIVEIRA, M. F. A. et al. Reflexões acerca da atuação do enfermeiro na 
rede cegonha.  Rev enferm UFPE on line., Recife, v.10(Supl. 2):p. 867-
74, fev., 2016.Disponível em: 

<www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/download
/.../14445>. Acesso em 02 mar. 2016. 



AVANÇOS E DESAFIOS FRENTE À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA: 
REVISÃO DE LITERATURA 

488 
 

OUVERNEY, A.M.; NORONHA, JC. Modelos de organização e gestão 
da atenção à saúde: redes locais, regionais e nacionais. In 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. A saúde no Brasil em 2030 - prospecção 
estratégica do sistema de saúde brasileiro: organização e gestão do 
sistema de saúde [online]. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da 
Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República,Vol. 3. pp. 143-182, 2013. Disponível em:< 
http://books.scielo.org/id/98kjw/pdf/noronha-9788581100173-06.pdf> 
Acesso em 02 mar. 2016. 
PASCHE, D. F.et al. Rede Cegonha: desafios de mudanças culturais nas 
práticas obstétricas e neonatais. Divulgação em saúde para Debate, n. 
52, p. 58-71, 2014. 
RISCADO, L. C.; JANNOTTI, C. B; BARBOSA, R. H.S. A decisão pela via 
de parto no brasil: temas e tendências na produção da saúde coletiva . 
Texto Contexto Enferm, v.25, n.1, p.1-10, 2016. 
ROTHER, E. T. Revisão sistemática X revisão narrativa. Acta paul. 
enferm.,  São Paulo ,  v. 20, n. 2, p. 1-2,  June  2007 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
21002007000200001&lng=en&nrm=iso>. access 
on  03  Oct.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001. 
SANTOS, R. C. S.;  SOUZA, N. F. Violência institucional obstétrica no 
Brasil: revisão sistemática. Macapá, v. 5, n. 1, p. 57-68, jan./jun., 2015. 
SILVA, T.R. Produção científica da enfermagem brasileira e a política 
nacional de atenção integral à saúde da mulher. [Monofrafia]. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. Curso 
de Enfermagem, 2012. 
SOUSA, A. M. M. et al. Práticas na assistência ao parto em maternidades 
com inserção de enfermeiras obstétricas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Esc Anna Nery, v.20, n.2, p.324-331, 2016. 
VOSGERAU, D. S. R.; ROMANOWSKI, J. P.Estudos de revisão: 
implicações conceituais e metodológicas. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 
14, n. 41, p. 165-189, jan./abr. 2014. 
 



 

489 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE DO 
TRABALHADOR 



A PREVALÊNCIA DE CERVICALGIA E SUAS IMPLICAÇÕES FUNCIONAIS EM 
ODONTÓLOGOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB 

490 
 

CAPÍTULO 25 
 

A PREVALÊNCIA DE CERVICALGIA E 
SUAS IMPLICAÇÕES FUNCIONAIS EM 

ODONTÓLOGOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA – PB 

 

Maria Hercília Araújo de SOUZA 1 

Rosa Camila Gomes PAIVA 2  

Eveline de Almeida Silva ABRANTES3 
 Ivaldo Menezes de Melo JUNIOR4 

Sandra Fernandes Pereira de MÉLO5 

1Pós-Graduação em Fisioterapia Traumato-Ortopédica – Universidade Gama Filho (UGF); 
2Mestre em Enfermagem – Universidade Federal da Paraíba (UFPB;  3Doutora em Modelos 
de Decisão em Saúde – Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 4Mestre em Ciências da 

Religião  - Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 5Mestranda em Educação – Flórida 
Christian University (FCU).  
herciliasouza@gmail.com 

 
RESUMO: As desordens musculoesqueléticas possuem 
grande incidência entre os profissionais odontólogos, estando 
associadas a fatores mecânicos e físicos. Esta pesquisa teve 
como objetivo principal investigar a prevalência de cervicalgia 
entre odontólogos. Foram entrevistados 18 odontólogos de 
Unidades de Saúde da Família do município de João 
Pessoa/PB, pertencentes ao Distrito Sanitário V. Foram 
aplicados dois instrumentos: um questionário semi-estruturado 
produzido para a pesquisa e o Neck Pain Desability Index, 
instrumento validado no Brasil e auto-aplicável. A amostra em 
sua totalidade foi composta por mulheres. A idade média da 
amostra foi de 47 anos, peso médio de 66 kg e altura média de 
1,60 m. Em relação aos aspectos ocupacionais, houve 
prevalência da jornada de trabalho de 40 horas semanais 
(83%). Todos os pesquisados relataram possuir pelo menos 
alguma queixa musculoesquelética. 72%, relatou apresentar 
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dor cervical há um tempo variável entre 6 meses a 30 anos, com 
certa relação com o tempo de atuação na profissão. Um parcela 
considerável da amostra, 44%, apresentou classificação de 
nenhuma incapacidade funcional, com 0 a 4 pontos na 
totalidade de sessões do questionário. Após análise e 
discussão dos dados desta pesquisa podemos concluir que há 
prevalência da dor cervical entre os dentistas do Distrito 
Sanitário V, bem como implicações funcionais relacionadas 
especificamente ao aspecto trabalho em apenas17% da 
amostra.  
Palavras-chave: Odontólogos; Saúde Ocupacional; 
Cervicalgia.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

É consenso entre os pesquisadores em disfunções 

musculoesqueléticas que tais quadros são decorrentes de uma 

associação multifatorial, como a sobrecarga decorrente das 

atividades profissionais e/ou por tarefas com exigência de 

esforço físico. A dor cervical, queixa frequente e de origem 

musculoesquelética, é apontada como um sintoma cada vez 

mais comum, principalmente nos países industrializados e sua 

incidência é variável em adultos, podendo assumir natureza 

crônica, quando possui duração igual ou superior a 3 meses 

(SZYMANSKA, 2002; ALEXOPOULOS, STATHI E 

CHARIZANI, 2004; PEREIRA, 2012). 

São inúmeras as lesões que, com muita frequência, 

afetam o sistema musculoesquelético de profissionais de 

acordo com suas atividades ocupacionais e em graus variáveis 

de comprometimento funcional e prejuízos a sua qualidade de 

vida. As afecções que podem acometer os profissionais na 

execução de suas técnicas laborais são denominadas de 
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Distúrbios Osteomusculares Relacionados com o Trabalho 

(DORT). No caso dos odontólogos, suas atividades laborais os 

expõem a vários riscos associados a diversos agentes 

presentes no ambiente de trabalho, tais como: agentes 

biológicos, químicos, físicos, mecânicos e psíquicos, havendo 

uma maior prevalência das afecções musculoesqueléticas sob 

a forma de dor prevalente no segmento superior, braço, coluna, 

pescoço e ombro. Por sua área de trabalho, a cavidade bucal, 

ser bastante restrita, o profissional dentista é submetido 

constantemente a invariabilidades posturais com dificuldade 

para estabelecer um equilíbrio postural. (BARBOSA et al, 2004; 

FILHO e BARRETO, 2001; GRAÇA et al, 2006; GARBIN et al, 

2009; GAZZOLA et al, 2008; SIMÕES et al, 2008; KIERKLO, 

2011). 

 A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), assim 

denominada e composta por diversas vertentes, é discutida há 

mais de duas décadas. Do ponto de vista da saúde física dos 

profissionais e do potencial risco que algumas de suas 

atividades laborais lhe oferecem, alguns autores tratam sobre a 

exposição dos profissionais odontólogos. É de grande 

importância avaliar tais riscos e pensar sobre o seu caráter 

preventivo. A QVT não focaliza somente as características 

diretamente relacionadas à atividade produtiva, uma vez que 

considera valores ligados à saúde mental, bem-estar e 

segurança daqueles que trabalham bem como o estímulo à 

humanização nas relações de produção. A ergonomia contribui 

para o pensamento e planejamento sobre dispositivos, tarefas 

e sistemas técnicos de forma a garantir a eficiência, 

desempenho e segurança ocupacional.  Estudos nesta área, 

neste caso, voltados à atividade do profissional dentista, 

preconizam a organização das atividades e do ambiente de 
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trabalho de modo a prevenir agravos à saúde e contribuir para 

a eficiência produtiva.  A International Standars Organization 

propôs a normativa 4073 no ano de 1980 que preconiza as 

posições a serem adotadas em consultório odontológico, tanto 

pelo auxiliar quanto pelo odontólogo, dispostos numa área 

circular horizontal dividida em 12 setores. (LACAZ, 2000; 

GARBIN et al, 2008; GARBIN et al, 2009).  

Observada através de estudos já realizados, a 

cervicalgia, de maneira isolada ao não, é bastante referida 

pelos profissionais dentistas, sendo causa de afastamento do 

trabalho por incapacidade temporária ou permanente, e em 

alguns casos abandono prematuro da profissão. Aspectos 

como jornada de trabalho, disposição dos equipamentos e 

mobiliários e existência ou não de auxiliar no consultório, 

posições adotadas, movimentos não produtivos e 

antianatômicos, sedestação prolongada, ausência de pausas 

durante os atendimentos e o tempo de atuação profissional são 

discutidos como fatores de risco em estudos sobre o assunto 

(GAZZOLA et al, 2008; KIERKLO, 2011; PEREIRA e GRAÇA, 

2008). 

Pensando na assistência, prevenção e na vigilância à 

saúde dos trabalhadores, principalmente da Atenção Básica, o 

Ministério da Saúde produziu, no ano de 2001, o Manual de 

Procedimentos para os Serviços de Saúde, com foco nas 

Doenças Relacionadas ao Trabalho. Neste material considera-

se a importância de estabelecermos uma relação causal entre 

determinados eventos de saúde e seus danos, permitindo a 

implantação de ações de saúde do trabalhador nos serviços de 

saúde. A Atenção Básica, através do Programa de Saúde da 

Família (PSF) envolve, por meio de uma estratégia assistencial 

e preventiva, a atuação multiprofissional em saúde a toda a 
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população através dos serviços da atenção primária. Parte 

integrante da Equipe Básica de Saúde da Família, o profissional 

dentista, atua em nível de promoção da saúde e prevenção de 

agravos bem como no âmbito assistencial, através de 

atendimento clínico em consultório ou domiciliar, sob demanda 

espontânea ou agendada. A rotina de atendimentos deste 

profissional, conforme discutido nos parágrafos anteriores, 

apresenta fatores de risco ao seu sistema musculoesquelético 

que, somado a fatores externos e do ambiente de trabalho, 

podem comprometer a saúde do trabalhador e sua 

produtividade enquanto sujeito-parte de uma equipe 

multidisciplinar (DAB, 2000; BRASIL, 2001). 

As queixas musculoesqueléticas, de maneira geral, 

produzem efeitos negativos sobre a qualidade de vida dos 

pacientes e geram gastos importantes para a saúde pública. 

Estas produzem forte impacto na capacidade funcional, bem 

como licenças médicas e incapacidade para o trabalho. A 

frequência de afastamentos de profissionais odontólogos dos 

seus postos de trabalho, comprometendo desta forma a 

assistência à saúde bucal e o trabalho multidisciplinar proposto 

pela Estratégia de Saúde da Família, bem como os prejuízos à 

sua qualidade de vida e grau de satisfação profissional, foram 

questões que justificaram a investigação da prevalência de tais 

distúrbios. Outro fator considerado na definição do tema 

abordado neste estudo levou em conta a frequência destes 

profissionais em serviços de reabilitação em fisioterapia (VAN 

DER WAAL et al, 2003; RIOS et al, 2009). 

Este trabalho teve como objetivo geral investigar a 

prevalência da cervicalgia entre odontólogos das Equipes de 

Saúde da Família (ESFs) pertencentes ao Distrito Sanitário V, 

no município de João Pessoa-PB, expressando sob a forma de 
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dados concretos, a cervicalgia como uma das queixas mais 

frequentes nestes profissionais. Vale ressaltar, o que será 

descrito adiante de maneira mais detalhada, que as queixas 

musculoesqueléticas entre tal categoria não se restringem à 

cervicalgia, tema central deste estudo. Secundariamente 

buscamos analisar as implicações funcionais relacionadas a tal 

agravo capazes de interferir diretamente sobre as atividades 

laborais, atividades de vida diária e qualidade de vida dos 

profissionais em questão, mediante variáveis exploradas pelo 

Neck Pain Desability Index. Desta forma, os resultados desta 

pesquisa podem ser utilizados como um instrumento 

comprobatório ou norteador das condições de risco às quais os 

profissionais dentistas podem estar expostos em sua rotina de 

trabalho, independente ou não do serviço, se público ou 

privado, permitindo traçar estratégias preventivas e curativas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo observacional que teve como 

proposta a análise dos dados de forma descritiva e analítica. A 

coleta dos dados foi realizada nas Equipes de Saúde da Família 

(ESFs) do Distrito Sanitário V do município de João Pessoa-PB, 

tendo como sujeitos do estudo os odontólogos das Equipes de 

Saúde Bucal de tais unidades. O universo deste estudo incluiu 

18 (dezoito) profissionais odontólogos, uma vez que o Distrito 

Sanitário V deste município é composto por 18 (dezoito) 

Equipes de Saúde da Família. A amostra foi composta pelos 18 

(dezoito) odontólogos destas equipes. Todos obedeceram aos 

critérios de inclusão previstos por esta pesquisa: (1) ser 

profissional dentista integrante de uma das Equipes Básicas de 

Saúde da Família do Distrito Sanitário V do município de João 
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Pessoa-PB; (2) aceitar, de maneira espontânea, participar do 

estudo expressando tal permissão da divulgação dos dados 

encontrados através de assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, elaborado de forma a contemplar todos os 

aspectos deste estudo e obedecendo aos preceitos éticos da 

Resolução 466/12.  

Não se incluíam neste estudo os odontólogos que não 

tivessem vínculo à Rede de Atenção Básica – Saúde Bucal 

deste município, bem como os que não atuassem no território 

de abrangência do Distrito Sanitário V. Dentro dos critérios de 

exclusão também estavam os profissionais que não aceitassem 

participar voluntariamente desta pesquisa ou que estivessem, 

no período da coleta, afastados por quaisquer motivos de seus 

postos de trabalho, as Unidades de Saúde da Família. 

De forma antecipada à coleta dos dados, a pesquisadora 

explanou objetivamente aos participantes sobre os objetivos da 

pesquisa e o que viria a ser queixas definidas como cervicalgia. 

Tal procedimento foi adotado de modo a evitar que os 

participantes privassem a pesquisa de determinados dados por 

desconhecer o tema central da mesma ou por interferência de 

termos específicos. Os dados foram coletados pessoalmente 

pela pesquisadora responsável através da aplicação de dois 

questionários: (1) o primeiro, semiestruturado produzido para 

esta pesquisa, incluiu aspectos de identificação (os sujeitos 

foram identificados por números de 01 a 18), sociais (sexo, 

idade, tempo de formação) e ocupacionais (tempo de atuação, 

regime de trabalho, disposição adequada do mobiliário e 

instrumentos no ambiente de trabalho, existência de auxiliar no 

consultório); (2) o segundo instrumento utilizado para esta 

coleta de dados foi o Neck Pain Desability Index, validado no 

Brasil e auto-aplicável, que incluiu através de contagem por 
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scores algumas esferas relevantes à dor cervical e sua relação 

com capacidade funcional e aspectos interferentes na 

qualidade de vida, além de idade, sexo e tempo de queixa de 

dor cervical. Este último questionário compõe-se por 10 

questões, as quais possuem respostas com valores de 0-5, 

totalizando um score mínimo de 0 e máximo de 50 para os 

questionários respondidos por completo. Os resultados são 

expressos em scores por este instrumento, avaliados em forma 

de percentual, obtidos através da multiplicação do score por 2 

e em seguida por 100%. Apesar de auto-aplicável, o segundo 

instrumento foi preenchido pelos sujeitos da pesquisa na 

presença do pesquisador responsável (COOK et al, 2006).  

Após a coleta, foi realizada a análise dos dados para 

avaliação do grau de incapacidade funcional dos sujeitos da 

amostra, e posterior correlação com as demais variáveis 

investigadas: sexo, idade, tempo de atuação e aspectos 

ocupacionais.  

Este estudo obedeceu aos requisitos da Resolução CNS 

466/12 e suas complementares, assim como o pesquisador 

responsável possuía todas condições para o seu 

desenvolvimento. A participação dos sujeitos na pesquisa se 

deu de maneira voluntária e, portanto, nenhum profissional foi 

obrigado a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso decidisse não 

participar da pesquisa, ou resolvesse desistir a qualquer 

momento, o participante não sofreria nenhum dano, prejuízo, 

nem haveria modificação em seu processo de trabalho. Todos 

os profissionais dentistas do Distrito Sanitário V aceitaram, de 

maneira voluntária e expressa, compor a amostra deste estudo. 

Alguns pontos observados nesta pesquisa, como jornada de 

trabalho e tempo de formação não se restringiram à ligação do 
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profissional com a rede de serviços do município, sendo 

consideradas também outras cargas horárias e número de 

atendimentos em outros serviços. Mediante a sua opção 

voluntária em participar da pesquisa, o profissional recebeu e 

assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

ficando de posse de uma via para quaisquer necessidades de 

esclarecimentos acerca deste estudo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 18 (dezoito) odontólogos 

pertencentes às Unidades de Saúde da Família (USF) do 

Distrito Sanitário V, sendo, em sua totalidade mulheres. Vale 

ressaltar que todos os profissionais dentistas de tal Distrito 

foram entrevistados e responderam aos instrumentos deste 

estudo.  

A idade média da amostra foi de 47 anos com desvio 

padrão de 12,3. As medidas antropométricas, consideradas 

como relevantes na definição de desordens/desequilíbrios 

musculoesqueléticos apresentaram peso médio de 66 kg com 

desvio padrão de 7,7 e, altura média de 1,60 m com desvio 

padrão de 0,04. Consideramos como fatores de risco elementos 

que possam provocar efeitos prejudiciais e potencialmente 

lesivos. A exposição a determinado fator de risco possui três 

variáveis fundamentais, duração, intensidade e frequência, 

além de devermos considerar os fatores individuais de 

predisposição a lesões. O sistema musculoesquelético pode 

produzir sinais e sintomas decorrentes de variáveis individuais, 

tais como idade, peso e altura. A idade costuma ser 

considerada como fator de risco por alguns estudos, uma vez 

que associa-se a uma perda de força gradual e alterações das 
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propriedades tissulares fisiológicas, como redução de 

mobilidade articular. As variáveis antropométricas de peso e 

altura podem divergir das necessidades físicas exigidas por 

cada atividade, a depender da função laborativa, como postos 

de trabalho sem ajustabilidade e dimensionados 

inadequadamente. Situações de saúde pregressas às queixas 

musculoesqueléticas relacionadas aos incômodos cervicais 

podem gerar uma susceptibilidade acrescida (PORTUGAL, 

2008). 

 Em relação aos aspectos ocupacionais, houve 

prevalência da jornada de trabalho de 40 horas semanais 

(83%), enquanto 3 (17%) dos pesquisados possuem cargas 

horárias excedentes com média de 51h semanais e desvio 

padrão de 4,32. Pargali e Jowkar (2010) afirmam que o 

exercício da Odontologia não é um fator isolado para o 

desencadeamento da dor cervical e demais disfunções 

musculoesqueléticas, contudo pode acelerar o processo álgico 

e agravar sintomas.  Um estudo de Szymanska (2002) apontou 

influência da duração da jornada de trabalho sobre a exposição 

destes profissionais aos riscos de lesões, associado a outros 

fatores como posicionamento durante o trabalho, organização 

do ambiente e outras variáveis do exercício profissional.  

A variável jornada de trabalho pode sofrer interferência e 

resignificar predisposições às desordens musculoesqueléticas 

uma vez que a pausa entre os atendimento só é considerada e 

realizada por 2 profissionais, 11% da amostra. Dos profissionais 

que afirmaram fazer pausas durante o atendimento, um (n. 5) 

afirma fazer tais pausas e incluir diariamente nestas o uso de 

alongamentos e exercícios livres (aquecimento). O segundo 

profissional não descreveu especificamente estas pausas. Vale 

ressalvar que o sujeito da amostra que descreveu a rotina de 
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exercícios livres entre os atendimentos, é graduado em 

Educação Física e afirma procurar adotar hábitos preventivos 

de lesões, incluindo em sua rotina outras atividades físicas. 

Szymanska (2002) e Teixeira, Schmidt e Lima (2013) citam as 

atividades físicas, dentre outras práticas, como profiláticas 

relacionadas ao sistema musculoesquelético. 

 Ainda considerando a adoção da prática de pausas entre 

os atendimentos, esta pesquisa revelou que os profissionais 

atendem uma média de 15 pacientes ao dia, turnos manhã e 

tarde, sem realizá-las. Os danos às estruturas 

musculoesqueléticas podem sofrer incremento ainda da adoção 

de posturas inadequadas, estas relatadas por alguns 

profissionais no momento da pesquisa, corroborando com um 

estudo de Finsey, Christensen e Bakke (1998) que avaliou as 

atitudes posturais de odontólogos durante o atendimento 

através de câmeras. Não foi levada em consideração a 

distribuição de tais atendimentos ao longo da jornada de 

trabalho semanal.  

 O tempo médio de formação dos sujeitos da pesquisa foi 

de 23 anos com desvio padrão de 12,7. Dos 18 profissionais, 4 

(22%) deles atuavam na odontologia de 1 a 10 anos, 3 (17%) 

deles de 11 a 20 anos, 4 (22%) de 21 a 30 anos e 7 (39%) já 

possuíam como atividade laborativa a odontologia há mais de 

30 anos. Em um estudo de Leggat e Smith (2006) demonstrou-

se que o tempo de formação e a idade de 285 cirurgiões-

dentistas não revelou grande prevalência de queixas 

musculoesqueléticas relacionadas ao tempo de formação. 

 Do ponto de vista da ergonomia, ambiente de trabalho e 

biomecânica dos profissionais, foram analisadas: (1) disposição 

dos materiais de uso frequente durante os atendimentos e em 

fácil alcance; (2) existência de cadeira com rodízio (mocho) e 
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seu adequado funcionamento em regulagem de altura e 

mecanismo giratório e; (3) adequada regulagem de altura e de 

posicionamento da cadeira do paciente. Em todos os 

consultórios (100%) das USF dos respectivos profissionais 

entrevistados há cadeira com rodízio, o mocho, funcionantes 

quanto ao seu mecanismo giratório. Em apenas 1 consultório 

(5,5%) o mocho utilizado pela profissional entrevistada em seus 

atendimentos não apresenta sua regulagem de altura 

funcionando adequadamente. Teixeira, Schmidt e Lima (2013) 

discutem acerca do mobiliário e sobre novos equipamentos que 

permitam uma boa postura, destacando a importância da 

atividade física como agente redutor de risco de sobrecarga e 

alterações degenerativas do sistema locomotor. 

 A portaria 2.027/2011 incorpora os profissionais de 

saúde bucal às Equipes de Saúde da Família por intermédio de 

Equipes de Saúde Bucal - ESB. Todos os cirurgiões-dentistas 

que compuseram a amostra deste estudo possuem Auxiliar de 

Saúde Bucal em seus consultórios. 

 Todos os pesquisados relataram possuir pelo menos 

alguma queixa musculoesquelética, como tensões, queimações 

e a própria dor cervical, sendo relatada com bastante frequência 

a dor lombar, porém sem dados exatos por não se tratar do 

objetivo desta pesquisa. Mais da metade da amostra, 72%, 

relatou apresentar dor cervical há um tempo variável entre 6 

meses a 30 anos, com certa relação com o tempo de atuação 

na profissão. Dados de prevalência de dor cervical também 

foram encontrados nos estudos de Carmo et al (2011), Acharya 

et al (2010), Simões et al (2008) e Leggat e Smith (2006). As 

queixas de dor lombar, embora não registrados valores exatos, 

observadas neste estudo, corroboram com os dados trazidos 

por Carmo et al (2011). 
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 Quanto à necessidade de afastamento das atividades 

laborativas, especificada como implicação funcional da 

cervicalgia, 28% da amostra afirma já ter se afastado de seus 

serviços, embora os mesmos não informem de maneira exata o 

período de tais eventos. Tais dados relacionam-se com um 

estudo de Simões et al (2008) que trata da alta incidência das 

queixas musculoesqueléticas entre os profissionais da saúde 

bucal, indicando estas como um dos motivos de afastamento 

precoce das atividades profissionais. A maior parte da amostra, 

72%, não descreveu qualquer episódio de afastamento das 

suas atividades laborais em função da cervicalgia. 

 O Neck Pain Index, instrumento utilizado nesta pesquisa 

é composto por 10 sessões, com relações diretas e indiretas 

com a dor cervical: (1) intensidade da dor; (2) capacidade de 

executar cuidados pessoais; (3) levantar cargas; (4) leitura; (5) 

episódios de dores de cabeça; (6) capacidade de concentrar-

se; (7) desempenho das atividades laborais; (8) dirigir 

automóveis; (9) sono e; (10) capacidade de participar de 

atividades de lazer. Por tratar-se de um instrumento que aborda 

aspectos relevantes à dor cervical e sua relação com a 

capacidade funcional e, pontos capazes de interferir na 

qualidade de vida do indivíduo e na QVT, os resultados obtidos 

com a aplicação do Neck Pain Index foram organizados nas 

seguintes classificações, considerando a soma de todas as 

sessões: (1) nenhuma incapacidade, questionários com 0 a 4 

pontos de score; (2) incapacidade branda, 5 a 14 pontos; (3) 

incapacidade moderada, 15 a 24 pontos; (4) incapacidade 

grave, 25 a 34 pontos e; (5) incapacidade completa, score 

superior a 35 pontos. Os aspectos investigados nas sessões do 

Neck Pain Index não foram analisados por questionários 

específicos para Qualidade de Vida. Os dados referentes às 
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classificações da capacidade funcional após a aplicação dos 

questionários estão demonstrados na tabela a seguir. 

 
Tabela 1. Classificação da Incapacidade segundo o Neck Pain Index dos 

componentes da amostra 

 Nenhuma 

incapacida

de 

Incapacida

de branda 

Incapacida

de 

moderada 

Incapacida

de grave 

Incapacida

de 

completa 

Tot

al 

(N) 

n 8 5 4 1 0 18 

% 44 28 22 6 0 100

% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

  

A maior parte da amostra, 44%, apresentou classificação 

de nenhuma incapacidade funcional, com 0 a 4 pontos na 

totalidade de sessões do questionário. Podemos concluir que 

nesses casos, apesar da existência de dor cervical e/ou outras 

queixas musculoesqueléticas, estas não são capazes de 

interferir significativamente sobre a capacidade funcional dos 

entrevistados. Não foram encontrados artigos que 

relacionassem dor cervical em dentistas à incapacidade 

funcional dos mesmos. Dos questionários avaliados houveram 

scores mais elevados nas sessões referentes à intensidade da 

dor cervical, episódios de dor de cabeça, leitura e sono. As 

queixas mais pronunciadas nestas sessões do questionário 

demonstram as repercussões multidimensionais da dor 

cervical. Dois participantes da pesquisa, 11%, apontaram 

limitações da sua atividade profissional em decorrência da dor 

cervical. Ambas possuem 26 anos de atuação e 45 e 50 anos 

de idade, respectivamente. Apenas uma integrante da mostra, 

6%, relatou implicações funcionais das queixas cervicais em 

suas atividades laborativas, tornando-as limitadas. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Após análise e discussão dos dados desta pesquisa 

podemos concluir a prevalência da dor cervical entre os 

dentistas do Distrito Sanitário V, resultados que corroboram 

com outros estudos.  

 Foi possível observar a escassez de pesquisas que 

considerem de maneira específica a relação dos scores do 

Neck Pain Index com limitações funcionais relacionadas às 

atividades profissionais de odontólogos. Há uma grande 

quantidade de estudos que representam a incidência das 

queixas musculoesqueléticas em dentistas através de 

questionários respondidos sem a interferência de um 

pesquisador, objeto capaz de nortear a pesquisa e extrair as 

informações mais relevantes.  

 A exploração deste tema através de pesquisas e estudos 

observacionais podem direcionar práticas preventivas e de 

conscientização para os profissionais durante suas atividades 

laborativas.  
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RESUMO: As inovações tecnológicas, os novos modos de 
produção, assim como os atuais padrões de consumo tem 
acarretado modificações nos processos de trabalho. Essas 
mudanças, sob a óptica da alta produtividade e desvalorização 
da força humana, tem conduzido relações trabalhistas cada vez 
menos humanizadas. Com isso, todos os indivíduos estão 
expostos a processos que podem desencadear doenças. 
Dentre as patologias relacionadas ao trabalho, as Doenças 
Osteomioarticulares Relacionadas ao Trabalho (DORT’s) 
representam a causa principal de absenteísmo no Brasil. Diante 
do exposto e dos altos índices de afastamento, vê-se a 
necessidade da adequação desses ambientes às condições 
psicofisiológicas dos trabalhadores, conforme as orientações 
da Norma Regulamentadora 17. O projeto de extensão RESAT 
tem por objetivo desenvolver ações multidisciplinares, tanto no 
aspecto preventivo quanto no restabelecimento da 
funcionalidade dos trabalhadores, através da assistência 
ambulatorial sob a perspectiva da atenção integral. A 
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assistência clínica é desenvolvida mediante avaliações sobre a 
funcionalidade dos pacientes, sendo realizadas por meio de 
abordagens individuais ou grupais, conforme os critérios de 
especificidades dos casos demandados; assim como são feitas 
avaliações e modificações nos ambientes laborais onde os 
trabalhadores estão inseridos. Essa experiência possibilitou 
aos participantes do projeto que se tornassem atores 
importantes no debate sobre ações de cuidado em ST, assim 
como na consolidação da rede de assistência nesse setor. Com 
isso, conclui-se a importância das atividades do projeto como 
estratégia de fortalecimento da assistência em ST, bem como 
para a formação em saúde nesta área. 
Palavras-chave:Serviços de saúde. Fisioterapia. Saúde do 

Trabalhador. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho tem uma importância fundamental na vida do 

ser humano, já que é fator relevante na formação da identidade 

e na inserção do mesmo no meio social. Entretanto, na maioria 

das vezes, o trabalho é tido como desencadeador de desgaste, 

sofrimento, fadiga e adoecimento, levando o indivíduo a uma 

situação de desconforto e sacrifício, favorecendo um conceito 

controverso da importância do trabalho na vida do ser humano 

(SOUTO, 2007). 

Com a socialização de todos os indivíduos baseada no 

acesso e cumprimento do trabalho, torna-se necessário pensar 

num ambiente de trabalho adaptado a dignidade e a segurança 

humana do trabalhador, fazendo com que o mesmo se torne 

agradável, confortável, seguro e propício à prática produtiva, 

resultando numa maior identificação do trabalhador com o seu 

trabalho, melhorando a qualidade de vida do indivíduo, através 
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da prevenção de doenças e acidentes ocupacionais, já que 

Dejours (1992) adverte sobre a possibilidade do 

desencadeamento de patologias pelo relacionamento do 

trabalhador com a sua organização de trabalho, pois esta pode 

gerar uma “fragilidade somática” no indivíduo, repercutindo na 

oportunização do adoecimento físico e mental. 

Devido a isso, para Mendes (2013) é essencial que ações 

sejam realizadas e planejadas com o propósito de estimular os 

trabalhadores a expandir habilidades, desenvolvendo suas 

potencialidades num ambiente de trabalho salubre, para que 

finalmente ocorra a sua satisfação pessoal, assim como para 

que o trabalho não seja o preditor de processos patológicos 

derivados desta relação entre o indivíduo e seu trabalho.  

No decorrer dos últimos anos, várias iniciativas foram 

tomadas, procurando consolidar avanços nas políticas públicas 

de atenção integral em Saúde do Trabalhador (ST), sendo eles, 

ações que envolvam assistência, promoção, vigilância e 

prevenção dos agravos relacionados ao trabalho. Porém, são 

grandes os obstáculos e desafios para a consolidação de 

programas e ações que podem contribuir de certa forma na 

melhoria da saúde do trabalhador (LACAZ, 2010).  

Dessa forma, os atores da área da saúde do trabalhador 

agem coletivamente na busca de mudanças nos processos de 

trabalho a fim de melhorar as condições e os ambientes de 

trabalho. Então para isso, defende-se uma abordagem 

interdisciplinar e intersetorial na perspectiva da totalidade, com 

a participação dos trabalhadores enquanto sujeitos e parceiros 

capazes de contribuir com o seu saber para o avanço da 

compreensão do impacto do trabalho sobre o processo de 

saúde-doença e de intervir para a transformação da realidade 

(ZINET, 2013). 
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A atuação em saúde do trabalhador merece uma reflexão 

constante sobre a implementação de estratégias que subsidiem 

o desenvolvimento de um olhar ampliado do profissional para o 

adoecimento dos indivíduos que estão incluídos no mercado de 

trabalho, dado o modo complexo em que se estabelece o 

processo saúde-doença. Sob este ponto de vista, há que se 

desenvolver, além de habilidades técnicas necessárias ao 

exercício de cada profissão, a capacidade de promover saúde 

em todos os contextos ambientais em que as pessoas podem 

desenvolver rotinas que podem levar ao surgimento de 

afecções ou doenças.  

No que se refere ao surgimento de doenças no ambiente 

de trabalho, Lacaz et al. (2013) dizem que há uma busca 

coletiva incessante por “mudanças nos processos de trabalho a 

fim de melhorar as condições e os ambientes de trabalho”, por 

modo a evitar sofrimentos psíquicos ou fisiológicos. No entanto, 

os mesmos autores ponderam como “grandes” os obstáculos 

que se contrapõem à consolidação de políticas ou ações que 

forneceriam contributos para diminuir os altos índices de 

doenças ocupacionais registrados nos país.  

Foi através da Portaria GM/MS no 1.679, de 19/09/2002 

(BRASIL, 2009) que surgiu a Rede Nacional de Atenção Integral 

a Saúde do Trabalhador (RENAST), tendo como objetivo 

principal criar uma articulação entre os serviços de saúde nas 

ações de saúde do trabalhador no contexto do SUS. A RENAST 

tem como principal serviço articulador o Centro de Referência 

em Saúde do Trabalhador – CEREST, que funciona como 

suporte técnico e científico no desenvolvimento de programas 

que visem a redução de agravos à saúde, bem como no 

tratamento de disfunções, relacionados ao trabalho (Brasil, 

2009).  



ARTICULAÇÃO ENTRE SERVIÇOS DE SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE 

FORTALECIMENTO DO CUIDADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

511 
 

Dessa forma, o CEREST atua na elaboração de 

intervenções de vigilância em saúde, conforme o modelo de 

atenção norteado pela promoção, prevenção e proteção da 

saúde, buscando sistematizar, de forma intersetorial, as áreas 

que abrangem e afetam a saúde do trabalhador (MOZER e 

KERHIG, 2017). 

Nesse contexto, esse trabalho tem por objetivo relatar aas 

ações realizadas pelo projeto intitulado “RESAT: (re)pensando 

as ações em saúde do trabalho como estratégia de valorização 

dos fatores humanos”, ofertado pelo Centro Universitário de 

João Pessoa – UNIPÊ, que, através da articulação com o 

CEREST Regional de João Pessoa tem fortalecido a rede de 

atenção em saúde do trabalhador. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O projeto de extensão RESAT: (re)pensando as ações em 

saúde do trabalho como estratégia de valorização dos fatores 

humanos deu início às suas atividades no mês de março de 

2017, no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, tendo 

como objetivo principal o desenvolvimento de ações 

multidisciplinares e interdisciplinares, tanto no aspecto 

preventivo ao surgimento de doenças quanto no 

restabelecimento da funcionalidade dos trabalhadores, através 

da assistência ambulatorial em fisioterapia sob a perspectiva de 

uma atenção integral, sempre no intuito de complementar as 

necessidades relacionadas a situações de vulnerabilidade do 

trabalhador. 

Sobre a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade em 

saúde do trabalhador, Santana et al. (2009) referem que 

compreendem um grande desafio a ser cumprido na efetividade 
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das ações a serem desenvolvidas no âmbito de investigar 

possíveis ambientes responsáveis pelo adoecimento dos 

trabalhadores, bem como nas ações de reabilitação e 

reinserção do mesmo após o desenvolvimento de patologias 

relacionadas ao trabalho. 

As práticas do projeto, que ocorrem na Clínica Escola de 

Fisioterapia do Unipê, são verificadas por meio de assistência 

a trabalhadores com diagnóstico de Doenças 

Osteomioarticulares Relacionadas ao Trabalho – DORT’s, 

oriundos, de demanda espontânea na procura de atendimento 

a casos relacionados a tais fatores e, através da parceria 

firmada com o CEREST, o projeto recebe encaminhamentos de 

trabalhadores assistidos integralmente pelo referido Centro. O 

atendimento ao trabalhador com diagnóstico de DORT’s 

acontece em horário noturno, duas vezes na semana, 

respeitando o período pós-laboral dos que são assistidos. 

O trabalhador é avaliado por uma equipe composta por 

discentes dos cursos de enfermagem, fisioterapia e medicina, 

sob a supervisão de docentes de cada um dos cursos. Nessa 

avaliação são abordados aspectos que se referem a 

informações demográficas, histórico da doença, histórico 

familiar, anamnese ocupacional, história ocupacional atual e 

exame físico, estado nutricional, a qualidade de vida e a 

funcionalidade do trabalhador, subsidiando a formulação de um 

perfil de adoecimento que procure aumentar a probabilidade de 

nexo do diagnóstico da patologia com os processos de trabalho 

em que o mesmo esteve inserido. É interessante destacar que 

esse processo é teoricamente subsidiado pelo Protocolo para 

avaliação em DORT’s estabelecido pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2012). 
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Sobre a avaliação integral, Freitas et al. (2015), refere que, 

dada a natureza multifatorial da maioria das doenças 

relacionadas ao trabalho, há que se buscar elementos que 

subsidiem aspectos sociológicos, psicológicos e fisiológicos 

que levem o trabalhador ao adoecimento.  

Durante as avaliações e os atendimentos, há uma busca 

da identificação, através das falas dos trabalhadores, do nexo 

causal entre o adoecimento e as condições psicofisiológicas e 

biomecânicas em que o trabalho é executado no ambiente de 

trabalho em que os trabalhadores assistidos encontram-se 

inseridos, assim exercendo suas funções, para que possam ser 

discutidos tais aspectos em reuniões multidisciplinares, 

envolvendo todos os membros do projeto. 

Essas reuniões fomentam a definição e a emergência dos 

objetivos do tratamento, pois conforme o exposto por 

Alamonica, Oliveira e Machado (2014) esta avaliação é 

elemento crucial “para a definição mais adequada de 

prioridades e estratégias em Saúde do Trabalhador, é crucial 

identificar e correlacionar os problemas de saúde com as 

atividades de trabalho e os riscos derivados dos processos 

produtivos”. 

Após a avaliação, um grupos de discentes é escolhido 

como responsável para apresentar uma proposta de 

intervenção com objetivos e ações terapêuticas que 

contemplem as necessidades individuais de cada trabalhador 

avaliado para que sejam iniciados e conduzidos os 

atendimentos, por meio de abordagens individuais, ou em 

grupos de trabalhadores, de acordo com os critérios de 

especificidades dos casos que são demandados.  

Antes de colocá-la em prática, essa proposta é discutida 

em grupo, onde todos os participantes do projeto podem 
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debatê-la e propor modificações na intervenção elaborada pelo 

grupo de discente responsável pelo caso do trabalhador, 

proporcionando o compartilhamento do conhecimento, e 

fazendo com que todos tenham um olhar amplo sobre cada 

indivíduo. 

 

Figura 1. Atendimento em Grupo a Trabalhadores com 
patologias da coluna lombar 
 

 
Fonte: Os autores, 2017. 

 

Antes e após cada sessão fisioterapêutica eram 

observados, de acordo com a Escala Visual Analógica de Dor 

(EVA), o grau de dor dos pacientes naquele referido momento. 

Segundo Caraviello (2016), a EVA é uma escala equivalente a 

uma régua, numerada de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10, a dor 

mais insuportável sentida pelo paciente na sua vida. Este 

assinala a notada dor nos dias dos atendimentos.  

A descrição das atividades pelos trabalhadores embasa a 

escolha dos métodos de apreciação ergonômica que poderão 

ser aplicados na análise das situações reais de trabalho, 

conduzidas através da observação dos ambientes e processos 
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de trabalho em que cada um dos trabalhadores está inserido na 

instituição ou empresa em que trabalham, quando ocorre uma 

anuência para a condução desse tipo de intervenção.  

Finalizada a observação da atividade, os dados serão 

analisados pelo coordenador, colaboradores e extensionistas, 

para que possa subsidiar adaptações a serem implementadas 

através de discussões com a participação dos representantes 

da gestão, do CEREST, do SESMT da empresa, além do 

próprio trabalhador, tendo por alicerce os pressupostos da 

Ergonomia Participativa (Pereira & Vidal, 2002). 

 

Figura 2. Discussões sobre melhorias a serem implementadas 
em uma empresa parceira do projeto 
 

 
Fonte: Os autores, 2017. 

 

Como ações adicionais do projeto, os participantes foram 

envolvidos em discussões com temas que abarcavam a 

fundamentação teórica da RENAST, o funcionamento do 

CEREST e sobre métodos para estabelecimento de nexo 

causal entre o adoecimento e as condições psicofisiológicas e 
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biomecânicas de trabalho em que os trabalhadores encontram-

se inseridos.  

Muitas dessas discussões envolveram a participação dos 

membros do CEREST, o que  tem proporcionado um olhar mais 

ampliado sobre o processo de adoecimento do trabalhador e 

repercutido na escolha da ação terapêutica. Ainda assim, estão 

sendo impulsionadas discussões para inclusão dos discentes 

em visitas/inspeções técnicas dos ambientes laborais para 

observação dos mesmos e de processos de trabalho em que 

cada um dos trabalhadores atendidos está inserido na 

instituição ou na empresa em que atuam.  

Considerando o pequeno número de centros de 

fisioterapia associados na rede de assistência em saúde do 

trabalhador (ST) em João Pessoa, o que expõe uma suposta 

fragilidade do sistema em garantir a integralidade do cuidado 

aos trabalhadores doentes, estes encaminhamentos 

representavam uma grande necessidade do CEREST, 

exteriorizada pela sua alta demanda de trabalhadores 

acometidos por patologias relacionadas ao trabalho. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como trabalhamos com demanda espontânea, os 

pacientes encaminhados tanto pelo CEREST quanto por 

indicações, possuem diferentes patologias, variando entre 

tendinites até hérnias discais, todas adquiridas através do 

trabalho repetitivo e do não uso correto das EPI’s, além da falta 

de disponibilidade dos mesmos dentro do ambiente de trabalho 

dos pacientes. 

Durante os 7 meses de atividades desenvolvidas dentro 

do RESAT foi possível observar a melhora na qualidade de vida 
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dos trabalhadores que fazem e/ou fizeram parte do processo de 

reabilitação proposto pelos discentes do projeto. No período de 

março à outubro, foram avaliados 48 trabalhadores, sendo que 

muitos já tiveram alta clínica. Já no período de setembro à 

novembro, no período em que são compreendidas 9 semanas, 

temos 15 pacientes fixos dentro do projeto, sendo eles 

atendidos individualmente e no grupo de posturas. Todos 

fizeram avaliações pré atendimentos, e farão reavaliações após 

o término do protocolo de tratamento proposto. 

Dentro desses 15 pacientes, alcançamos melhoras 

significativas com relação às DORT’s. Dois pacientes obtiveram 

respostas imediatas ao tratamento proposto e no período de 10 

semanas receberam alta; esses pacientes, intitulados como P1 

e P2, foram expostos a tratamentos com eletroterapia e 

cinesioterapia passiva, evoluindo, posteriormente, à 

cinesioterapia ativa. Eles relatavam graus 7 e 8, 

respectivamente, de acordo com a Escala Visual Analógica e, 

ao receber alta, relataram grau 3 na EVA. 

O RESAT ainda está em atividade, portanto os pacientes 

citados acima ainda estão evoluindo em seu tratamento, mas, 

dentro das 9 semanas de funcionamento do projeto, um 

paciente obteve melhora e recebeu alta após 10 sessões, 

confirmando a eficácia do protocolo de tratamento 

fisioterapêutico proposto. 

A efetividade das ações podem ser fruto do caráter 

interdisciplinar e do alhar ampliado no processo de reabilitação 

profissional, já que conforme Freitas et al. (2015) para que 

ocorra intervenções nos possíveis mecanismos 

desencadeadores do processo de adoecimento, há que se: 
“dar conta da complexidade envolvida em 
intervenções, necessitando de ações de equipes 
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interdisciplinares e multiprofissionais, além da 
garantia de um efetivo acompanhamento no 
retorno ao trabalho junto à empresa”. 
 

Foram realizadas, ainda, duas intervenções em ambientes 

laborais, com o objetivo de mapear riscos ergonômicos e 

biomecânicos nas atividades laborais desenvolvidas por eles 

nas empresas/instituições em que encontram-se inseridos. Este 

mapeamento subsidiou modificações nos ambientes de 

trabalho, o que impactou positivamente no processo saúde-

doença-ambiente de trabalho. 

Essa experiência possibilitou aos participantes do projeto 

que se tornassem atores importantes no debate sobre as ações 

de cuidado em saúde do trabalhador, assim como na 

consolidação da rede de assistência em ST. Inicialmente, as 

atividades desenvolveram, nos discentes, um estado de 

entusiasmo, mostrando que durante o processo de 

aprendizagem é necessário que se edifique um ambiente em 

que os alunos possam se tornar atores importantes, por meio 

da elaboração de propostas de cuidado integral em saúde do 

trabalhador, rompendo a concepção tradicional e reducionista 

de apenas cumprir protocolos de tratamento. 

A vivência no projeto nos colocou frente à situações que 

estimularam o desenvolvimento do pensamento crítico e da 

tomada de decisão, contemplando os objetivos contidos nos 

componentes curriculares do curso. Além disso, através dos 

relatos sobre a vivência da extensão observa-se que está sendo 

permitido aos acadêmicos e docentes participantes do RESAT 

a compreensão do funcionamento, da ideologia e da 

importância do referido serviço de saúde, principalmente 

quando se pretende formar profissionais capacitados em 

conduzir uma atenção humanizada e integral em saúde do 
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trabalhador, fortalecendo o vínculo da assistência à 

comunidade.  

Não obstante, houve uma produção e partilha de 

conhecimentos técnicos e científicos no âmbito da saúde do 

trabalhador. Por fim, compreendeu-se que as práticas 

desenvolvidas através do projeto e da parceria com o CEREST 

tornaram-se estratégias pedagógicas, elaboradas pelo 

aprofundamento dos acadêmicos na rede de serviços em 

Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS), 

culminando por se tornarem recursos destacáveis no 

aprendizado do cuidado e da organização dos processos de 

trabalho e gestão nessa área multidisciplinar.  

Conforme Lopes et al. (2016) essa metodologia dialógica 

entre os serviços de saúde, permite discussões, observações 

das situações de trabalho e o compartilhamento com os demais 

profissionais de outras áreas, “bem como professores e 

funcionários, compreendendo os usuários da rede de saúde 

como um todo e fornecendo, dessa maneira, informações 

necessárias sobre os direitos que os mesmos possuem, como 

fiscalização e monitoramento de como controlar e manter sua 

saúde”. 

Com as ações realizadas pelo projeto de extensão 

universitária, promoveram-se intervenções para assistência 

integral em Saúde do Trabalhador, no contexto de uma Rede 

Nacional de Assistência Integral em Saúde do Trabalhador – 

RENAST que se propõe a ser efetiva e eficiente, produzido pela 

garantia da assistência na Clínica Escola do Unipê do usuários 

assistidos pelo CEREST. 

 

4 CONCLUSÕES  
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O relato de experiência apresentado destaca a 

importância da articulação entre os serviços de saúde e os 

cursos de saúde de modo a intercomunicar instituições no 

intuito de compartilhar experiências e conhecimento, além de 

desenvolver habilidades e atitudes profissionais entre os 

acadêmicos.  

Essas ações proporcionam a potencialização do 

sentimento de automotivação e a inteligência emocional do 

discente, subsidiando a formação acadêmica voltada a tornar o 

profissional com a capacidade de desenvolver diferentes tipos 

de cuidado em saúde, de forma segura, autônoma e eficiente, 

integrando o conhecimento adquirido dentro e fora da sala de 

aula.  

Essa articulação foi representada pela aproximação das 

práticas de extensão universitária com serviços de 

saúde,através da pactuação entre o RESAT e o CEREST de 

João Pessoa, configurando-se como uma importante estratégia 

para a formação em Saúde do Trabalhador e fortalecimento das 

ações em saúde do SUS. 

Com isso, conclui-se a importância das atividades de 

extensão como elementos que subsidiam a formação em 

saúde. Por isso, tais práticas devem ser valorizadas e 

estimuladas pelas instituições de ensino, já que proporcionam 

o estabelecimento de parcerias e compartilhamento de 

conhecimentos entre os docentes, discentes e profissionais dos 

serviços.  
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RESUMO: Historicamente, o trabalho sempre teve seu eixo 
centrado na capacidade física do trabalhador. Porém, com o 
advento da restruturação produtiva, proveniente dos avanços 
tecnológicos, houve um deslocamento de tais exigências, que 
passaram a ser não apenas físicas, mas a abranger a dimensão 
psíquica do homem. Nesse sentido, atuar de maneira mais 
crítica no contexto laboral exige levar em consideração que o 
atual sistema de produção capitalista vem produzindo 
profundas transformações no mundo do trabalho, 
principalmente no que tange a saúde e ao bem-estar do 
trabalhador, sugerindo que os profissionais, dentre estes os 
Psicólogos, revisem seus conceitos e práticas de atuação. 
Estas transformações têm acarretado o restabelecimento das 
políticas de gestão de pessoas, com consequências para o 
ambiente extensivo de trabalho. Evidenciando desafios para o 
Psicólogo do Trabalho refletir sobre sua prática tradicional e 
buscar alternativas para o exercício profissional. Nessa direção, 
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partindo de uma abordagem qualitativa de leitura e análise, o 
presente capítulo tem por objetivo discutir a atuação do 
Psicólogo do Trabalho voltado para a saúde do trabalhador, 
bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Considera-se que 
uma formação crítica dos estudantes nessa área podem trazer 
impactos positivos para uma atuação voltada à emancipação do 
trabalhador, solidificando uma proposta mais humana e 
democrática de trabalho. 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Bem-estar. Psicólogo 
do Trabalho.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nem sempre as pessoas, em seu dia a dia se dão conta 

do quanto a vida de cada um é afetada por características que 

acontecem e transformam o mundo do trabalho e as 

organizações humanas voltadas para produzir bens e serviços 

socialmente demandados. Ao longo da história, os processos 

de socialização foram sendo delegados a instituições e 

organizações sociais (NAVARRO;PADILHA, 2007). Ademais, o 

trabalho do homem aparece cada vez mais nítido quanto mais 

clara for a intenção e a direção do seu esforço (ALBORNOZ, 

2017).   

Cada vez mais cedo as pessoas entram na escola e nela 

passam parte significativa de suas vidas preparando-se para 

ocupar um papel social. Além disso, trabalhadores, ainda em 

proporção significativa, passam o seu dia em organizações, 

produzindo bens que todos consomem. Esta realidade é repleta 

de demandas, desafios, expectativas, tensões, realizações, 

alegrias, sofrimentos que, inevitavelmente, se interligam e se 

estendem para a vida fora do trabalho (FRIGOTTO, 2015). 
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Nessa conjuntura, a preocupação com o bem-estar, a 

saúde e a qualidade de vida no trabalho começou com as novas 

demandas do mundo das organizações: de um lado os 

trabalhadores sofrendo de males que a fisiologia e a bioquímica 

dos médicos não podiam explicar, de outro, a Psicologia que 

começava a criar estrutura, e não podia mais sobreviver alheia 

a uma das principais atividades dos homens, o trabalho (CODO; 

SORATTO; VASQUES-MENZES, 2009, ILGENFRITZ, et al., 

2016).  

Em face disso, a Psicologia, tradicionalmente, ocupou-se 

em compreender e intervir sobre fenômenos e processos 

relativos ao mundo do trabalho e das organizações. De forma 

crescente, se dá conta de que não se pode reproduzir, no 

campo científico e profissional, a separação operada entre a 

esfera do trabalho e as demais da vida pessoal (BENETTI, 

2016). A compreensão integral do ser humano, portanto, 

depende de um entendimento de sua inserção no mundo do 

trabalho e das relações que são criadas no interior das 

organizações em que trabalha (ZANELLI; BASTOS, 2004).  

Essa é a tarefa central ou a missão que caracteriza esse 

amplo espaço de ação da Psicologia. Para tanto, a Psicologia 

organizacional e do trabalho buscam a assertividade de um 

conjunto de questões referentes ao bem-estar do indíviduo , 

compreendendo suas particularidades, promovendo o trabalho 

humano e à saúde do trabalhador (BRUSTOLIN, et al, 2016). 

Construindo a partir disso estratégias e procedimentos que 

possam promover, preservar e restabelecer a saúde, qualidade 

de vida no trabalho e o bem-estar das pessoas (JACQUES, 

2007). 

É com estas considerações que o objetivo do presente 

capítulo é discorrer sobre a atuação do Psicólogo do Trabalho, 
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destacando sobretudo suas ações voltadas para a saúde do 

trabalhador. Para concretizar essa meta, o marco teórico do  

capítulo será dividido em três partes principais: (1) o processo 

de saúde dos indivíduos no contexto do trabalho; (2) a 

qualidade de vida no ambiente de trabalho; e (3) atuação do 

Psicólogo no contexto do trabalho. Por fim, as considerações 

finais sintetiza as principais conclusões. Ressalta-se no 

entanto, que esta divisão é didática, facilitando a compreensão 

do leitor, visto que as temáticas supracitadas estão diretamente 

inter-relacionadas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO  

 

O presente trabalho se propôs a discutir, a partir de uma 

abordagem qualitativa de leitura e análise, a atuação do 

psicólogo do trabalho voltada para a saúde do trabalhador, 

bem-estar e qualidade de vida no trabalho.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Saúde no contexto do trabalho 

 

A saúde no trabalho pode assumir diversas definições 

relacionadas com a fundamentação teórica científica que a 

sustenta, consequentemente, práticas distintas são derivadas 

de cada aporte. Inicialmente, percebe-se que a saúde está 

relacionada diretamente com a segurança no trabalho. Nesta 

perspectiva o processo saúd-doença não deve ser analisado 

fora do contexto. Por conseguinte, o adoecimento à partir do 

trabalho deve ser considerado como dependentes de uma 

relação edificada socialmente entre o sujeito e o trabalho de 
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uma maneira muito particular e individualizada (CARPES, et al., 

2016).  

Para a implementação do sistema de saúde e segurança 

do trabalho as organizações iniciam o processo com o 

desenvolvimento de uma unidade responsável para este fim. A 

partir disso, Pacheco (1995) indica dez etapas fundamentais 

que pode servir de guia para a elaboração de programas.  

A primeira etapa é o compromisso da alta direção e 

definição da política, com transparência e clareza no 

desenvolvimento dos novos procedimentos. A segunda é a 

definição da coordenação responsável, com profissionais 

capacitados para a atividade. A terceira é o diagnóstico da 

situação presente da saúde da empresa, avaliando o perfil dos 

trabalhadores e a estrutura da organização. A quarta é a 

preparação do cronograma. A quinta é a difusão da política e 

seus objetivos para todos os níveis hierárquicos. A sexta é a 

formação de equipes de trabalho, com alto nível de 

comprometimento. A sétima é o preparo de todas as áreas da 

empresa para a aplicação do programa. A oitava é a elaboração 

do manual de saúde e segurança do trabalho, facilitando a 

compreensão de todos os trabalhadores. A nona é a 

implementação dos procedimentos e instruções, ou seja, os 

ordenamentos de todas as etapas anteriores. Por fim, a 

elaboração de uma auditoria interna, para o contínuo 

acompanhamento (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997). 

Além desta forma mais tradicional de entender a saúde 

do trabalho, Codo, Soratto e Vasques-Menezes (2009) 

destacam três abordagens para a temática. A primeira delas 

está relacionada com o estresse. O termo foi reconhecido 

incialmente pela medicina e biologia, sendo depois empregado 

pela Psicologia. Em sua definição é compreendida como uma 



ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO DO TRABALHO COM FOCO NA SAÚDE DO 

TRABALHADOR, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

528 
 

síndrome específica, constituída por todas as alterações não-

específicas produzidas no sistema biológico Selye (1965), ou 

seja, identifica-se várias manifestações fisiológicas, porém, sem 

causa definida. Este caráter inespecífico quanto a causa, tornou 

o termo mais popularizado, podendo ser empregado em várias 

circunstâncias. 

O esforço principal dos Psicólogos e pesquisadores 

sobre o estresse no campo do trabalho e das organizações é 

voltado para dois pontos. O primeiro é na identificação dos 

estressores, isto é, os eventos que provocam resposta 

indicativas de estresse, tais como mudança fisiológicas, 

sintomas físicos e tensão psicológica. O segundo, são os 

efeitos psicológicos do estresse, como a insatisfação no 

trabalho, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, fadiga, 

irritação, hostilidade. Várias respostas também sugerem 

consequências comportamentais, como o afastamento da 

organização e intenção de abandoná-la 

(CODO;SORATTO;VASQUES-MENEZES,2009; CORREA; 

LIMA; CAMARGO, 2017). 

No campo da saúde mental e trabalho, Le Guillant foi 

pioneiro ao articular os aspectos sociais às condições objetivas 

e subjetivas do trabalho e fatos clínicos na busca dos possíveis 

determinantes do sofrimento psíquico neste âmbito. Neste 

sentido, o trabalho aparece como fator de construção a 

individualidade do sujeito, sendo o elo entre o sujeito e 

sociedade (SELIGMANN-SILVA;BERNARDO;MAENO;KATO, 

2010). 

A partir do exposto, considera-se que nem todos os 

modos e as teorias sobre saúde do trabalho foram abordados, 

porém, confia-se que aquelas com mais impacto ao longo dos 

estudos sobre a temáticas tenham sido discutidas. 
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3.2 Qualidade de vida no trabalho (QVT) 

 

Os novos desafios no trabalho têm estimulado a 

estruturação das atividades de qualidade de vida nas 

empresas, caracterizando uma nova competência e uma nova 

especialização gerencial. Do ponto de vista das pessoas, pode-

se definir que a qualidade de vida é a percepção de bem-estar, 

a partir das necessidades individuais, do ambiente social, 

econômico e as expectativas de vida. Do ponto de vista laboral, 

representa a necessidade de valorização das condições de 

trabalho, da definição de procedimentos da tarefa em si, do 

cuidado com o ambiente físico e dos bons padrões de 

relacionamento (OLIVEIRA; SILVA;CASTRO; LIMONGI-

FRANÇA, 2015; LIMONGI-FRANÇA, 2015 ).  

A QVT faz parte das mudanças pelas quais passaram as 

relações de trabalho na sociedade moderna. Conforme relata 

Goulart e Sampaio (1999), essa disciplina é debatida na 

literatura científica desde os anos 50. Contudo, essa 

competência foi desenvolvida em disciplinas da área da saúde, 

evoluindo para englobar dimensões da Psicologia, Sociologia e 

da Administração. As visões e definições de QVT são 

multifacetadas, com implicações éticas, políticas e de 

expectativas pessoais. 

De acordo com Araujo (2010) os estudos em QVT podem 

ser divididos em três escolas de pensamentos. A 

socioeconômica, linha de pensamento que destaca a 

globalização e as novas relações de trabalho, tendências que 

certamente estão refletindo na segurança, na saúde e na 

expectativa do trabalhador. O ponto de destaque é o dilema 

entre as inovações tecnológicas de segurança e a medicina 
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preventiva com novas reivindicações, como a carga horária de 

trabalho (BOAS;MORIN, 2016). 

A escola organizacional, no qual chama atenção para a 

dimensão específica do local onde as relações de produção 

ocorrem. Suas principais contribuições são a expansão dos 

processos de qualidade e produtividade, política de gestão de 

pessoas, risco e desafio como fatores de motivação e 

comprometimento.  

A escola da condição humana no trabalho, destacando a 

pessoa como um complexo biopsicossocial. Embora não exista 

uma definição precisa de QVT nesta escola, três elementos a 

caracterizam: a importância da subjetividade, a 

multidimensionalidade dos fenômenos, e a presença de 

dimensões positivas e negativas em todos os processos.  

A ideia de escolas de pensamento de QVT que integram 

e localizam as demandas do tema nas empresas pode ser um 

avanço importante da consolidação de uma nova competência. 

Tal consolidação deve sinalizar para as especialidades, 

qualificação e natureza dos diferentes fenômenos relacionados 

ao bem-estar no trabalho. As dimensões socioeconômicas, 

organizacionais e de condições humanas no trabalho devem 

viabilizar definição de critérios, procedimentos metodológicos, 

metas de gerenciamento e definição da natureza dos 

resultados, facilitando assim a implementação de políticas ou 

programas para este fim. Neste sentido, os vários tipos de 

esforços, para definir o QVT, podem ser identificados em 

distintos níveis de análise, entre eles os modelos de gestão 

(SUZUKE;MORÉS, 2016). 

Considerando as múltiplas possiblidades de enfoque na 

Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho (G-QVT), pode-se 

definir três níveis de implicações na estrutura das empresas. 
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Gestão estratégica, quando é declarada na missão e política da 

empresa, juntamente com a imagem corporativa. Gestão 

gerencial, quando aparece como responsabilidade e atribuição 

dos líderes, com ênfase em objetivos, metas e produtividade 

organizacional. Gestão operacional, quando há ações 

específicas, aleatórias ou planejadas, que visam o bem-estar, 

mas não são alinhadas aos propósitos de competitividade e 

otimização da empresa (BOAS; MORIN, 2017). 

Estes níveis de atuação, do ponto de vista do foco, 

podem ter ênfase em setores específicos, como por exemplo: 

benefícios, saúde, segurança, qualidade, recursos humanos, 

comunicação interna, configurando as estratégias 

organizacionais. Podem ainda estar estruturadas do ponto de 

vista da demanda cultural, de fatos ocorridos ou exigências 

legais. São exemplos: programas de prevenção ao uso de 

drogas, HIV/Aids, acidentes de trabalho, imagem do 

trabalhador, cidadania. As ações em QVT são assim 

dependentes da escolha dos dirigentes, da cultura da empresa, 

do produto que está no mercado e do comportamento dos 

concorrentes (ARAUJO, 2015; MORAES; MARQUES; 

PORTES, 2017).  

Para facilitar a tomada de decisão quanto ao estilo 

gerencial em QVT, alguns indicadores pode auxiliar nesta 

tarefa. Os indicadores são meios de planejamento e 

deliberação que permitem clareza de critérios, objetividade de 

avaliação, facilidade de levantamento de informações e 

visibilidade de dados. A ideia pode levar a área de gestão de 

pessoas a um amadurecimento conceitual e metodológico com 

a mesma importância de outras áreas na organização. Deste 

modo, deve-se localizar e descrever aspectos que permitam 
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registro, comparações e avaliações na construção de um 

método de análise baseado em indicadores (SALGADO, 2015). 

Araujo (2015) fundamenta a criação destes indicadores 

com base em critérios organizacionais, biológico, psicológico e 

social. O primeiro está relacionado com a imagem da empresa, 

com treinamento e desenvolvimento, ausência de burocracia, 

processos e tecnologia. O segundo com a prevenção de 

acidentes, controle de riscos ergonômicos, ambulatório médico, 

refeições e ginástica laboral. O terceiro diz respeito a 

recrutamento e seleção, com avaliação de desempenho, clima 

organizacional, carreira e salário. O último critério está atrelado 

aos convênios comerciais, ao tempo livre, a previdência privada 

e financiamento de cursos (FIORESE; MARTINEZ, 2016). 

Outros critérios são ainda destacados, como aqueles 

sugeridos por Walton (1975). O autor recomenda oito pontos de 

avalição em QVT para facilitar no desenho de programas 

interventivos. São eles: compensação justa e adequada, 

condições de trabalho, integração social na organização, 

oportunidade de crescimento e segurança, uso e 

desenvolvimento das capacidades pessoais, cidadania, 

trabalho e espaço total de vida, relevância social do trabalho.  

As novas tendências do conceito de remuneração e 

benefícios têm impulsionado a pressões externas e internas 

diferentes (COOPERS;LYBRAND, 1996). Por pressões 

externas considera a competição, política industrial, importação 

e exportação, exigências do consumidor, exigências da 

comunidade, expectativa dos acionistas. Por pressões internas 

entende os conflitos de poder, demanda por maior autonomia, 

por atividades mais criativas e motivadores, tecnologia da 

informação. Estas tendências sinalizam a construção de novos 
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indicadores (FERRREIRA; VASCONCELOS; GOULART; 

ITUASSU, 2015). 

A QVT é uma resposta as pressões da vida moderna 

diante da globalização. Existe uma nova realidade social, em 

razão, por exemplo, do aumento da expectativa de vida e do 

maior tempo em atividades economicamente ativas. 

Acrescenta-se a isso a consciência do direito à saúde, os 

apelos a novos hábitos e a consolidação do compromisso de 

desenvolvimento sustentável. Tudo isso são elementos dessa 

nova realidade, cuja as adaptações são fenômenos que 

atingem e marcam interativamente pessoas e instituições 

(SCHMIDT; PALADANI; BIATO; PAIS; OLIVEIRA, 2013). 

Na última década a qualidade de vida no trabalho das 

empresas ascendeu de forma contínua e cada vez mais 

abrangente. Iniciou com características essencialmente 

operacionais e legisladas e está evoluindo para ações 

corporativas e estratégicas. As responsabilidades dos 

profissionais envolvidos com o tema têm sua origem nas 

questões de saúde e segurança, ampliando para sistemas de 

certificação de produtos, serviços para qualificações no 

relacionamento humano, profissional, cultural e voluntariado. 

Essas atividades requerem novas competências, conduzidas 

por pessoal interno, por empresas especializadas ou 

compartilhadas em rede (ARAUJO, 2015; KUROGI, 2015). 
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3.3 Atuação do Psicólogo no contexto do trabalho 

 

Historicamente, o trabalho sempre teve seu eixo 

centrado na capacidade física do trabalhador. Porém, com o 

advento da restruturação produtiva, proveniente dos avanços 

tecnológicos, houve um deslocamento de tais exigências, que 

passaram a ser não apenas físicas, mas a abranger a dimensão 

psíquica do homem. Nesse sentido, atuar de maneira mais 

crítica no contexto laboral exige levar em consideração que o 

atual sistema de produção capitalista vem produzindo 

profundas transformações no mundo do trabalho, 

principalmente no que tange a saúde e ao bem-estar do 

trabalhador, sugerindo que os profissionais, dentre estes os 

psicólogos, revisem seus conceitos e práticas de atuação 

(NARDI; PALMA, 2015). Desse modo, César (1999) postula que 

a prática do psicólogo no contexto da modernização do trabalho 

deverá se manter articulada à prestação dos serviços sociais 

que incidem na vida do trabalhador. Operando, assim, no 

campo do conhecimento, dos valores, da cultura e, interferindo, 

diretamente na vida dos sujeitos. 

As atividades de trabalho são fundamentais na construção 

das interações humanas. Assim, permite-se afirmar que as 

transformações no mundo do trabalho, ao longo dos séculos, 

acarretam diferente formas de subjetivação (desenvolvimento 

emocional e cognitivo das pessoas) e de constituição dos 

agrupamentos humanos e da sociedade como um todo. No 

plano psicológico, além da esfera profissional, as pessoas são 

afetadas em seus valores, autoestima e projetos de vida 

(AUGUSTO, 2013). 

Estas transformações têm acarretado o restabelecimento 

das políticas de gestão de pessoas, com consequências para o 
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ambiente extensivo de trabalho. Evidenciado desafios para o 

Psicólogo do Trabalho refletir sobre sua prática tradicional e 

buscar alternativas para o exercício profissional. Neste sentido, 

as mudanças contextuais impuseram novas demandas e em 

decorrência, desafios que precisam de respostas apropriadas 

(FIORINI; BARDAGI; SILVA, 2016). 

Essa nova realidade, demandas e exigências afetam de 

maneira direta na saúde de todas as pessoas envolvidas, 

considerando tanto fatores físicos como psicólogos. Assim, 

implicações antes não existentes passam a proliferar as 

organizações, como por exemplo, as Lesões por Esforço 

Repetitivo (LER), Distúrbios Psicossociais (DPS), e Síndrome 

de Burnout. Essas questões impõem ao Psicólogo do Trabalho 

a elaboração de novos meios que possam responder de 

maneira adequada, para a manutenção, prevenção e 

reestabelecimento do bem-estar e da qualidade de vida no 

trabalho (AMAZARRAY; CÂMARA; CARLOTTO, 2014).   

Nesse sentido, os psicólogos do trabalho precisam 

considerar na base de seus programas as possibilidades de 

ação no mundo, de intervenção na realidade e modificações 

dos elementos presente no contexto laboral. No interior dessa 

esfera, à estrutura do trabalho, divisão das pessoas e das 

tarefas, e divisão do poder, de modo a torna-los articulados ao 

processo de saúde (BASTOS; YAMAMOTO; RODRIGUES, 

2013; PAPARELLI; SATO; OLIVEIRA, 2011). 

 De acordo com Blach e Cantera (2011), o profissional da 

psicologia pode intervir diretamente no adoecimento do 

trabalhador, realizando, por exemplo, inspeções e vigilância no 

local do trabalho, objetivando prevenir possíveis quadros na 

saúde do sujeito, decorrente desse contexto. Além disso, as 

intervenções podem ser direcionadas para atividades em grupo, 
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tendo como finalidade problematizar as relações sociais do 

trabalho e promover reflexões acerca do processo de 

adoecimento  do trabalhador em seu meio laboral. Assim, o 

psicólogo incita a conscientização do outro sobre o papel que 

desempenha e sobre as relações que está envolto. 

Mende e Wunsch (2011), ao discorrerem sobre a 

inserção do Psicólogo do Trabalho na área da saúde do 

trabalhador, afirmam que neste campo o profissional é 

requisitado a responder às demandas provenientes das 

contradições produzidas pela atuação ofensiva do capital sobre 

os trabalhadores, não estando o próprio profissional imune às 

consequências das confrontações resultantes deste contexto. 

As autoras ainda pontuam que a inserção do Psicólogo na 

saúde do trabalhador requer um conjunto de competências e 

exigências, tais como a importância de uma ação 

interdisciplinar, além da capacidade de compreender as 

diferentes dimensões que envolvem o processo saúde-doença 

e trabalho.  

Certamente o maior desafio para o psicólogo do trabalho 

é a articulação dos processos organizacionais, as demandas de 

gestão de pessoas, com a saúde dos envolvidos. Em contexto 

de intensas e constantes mudanças é necessário desenvolver 

mecanismos que possibilitem o progresso e continuidade, 

contudo, tudo isso só é possível considerando a saúde das 

pessoas, do qual, movimenta toda a organização (BERNARDO; 

SOUSA; GARRIDO-PINZÓN; SOUZA, 2015; DUARTE; 

MORAES, 2016). 

Refletir sobre as transformações do trabalho tem 

implicações políticas e éticas, uma vez que, as relações e 

instrumentos utilizados na produção do conhecimento e dos 

produtos não estão separados das escolhas e julgamentos de 
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valor (SCHERER; PIRES; SCHWARTZ, 2009). É neste sentido, 

que o Psicólogo doTrabalho e das organizações está inserido 

em um espaço de grandes dilemas e impasses (COELHO-

LIMA; BENDASSOLI; YAMAMOTO, 2014). 

Por um lado, as demandas da instituição no qual está 

inserido, e como profissional, obedecendo as suas normas e 

cumprindo seus deveres. Assim, precisa responder as 

demandas gerenciais que são cobradas. Por outro lado, seu 

foco de atuação é voltado para as pessoas que formam a 

organização. Contudo, não é sempre que existe uma completa 

harmonia entre os trabalhadores e a empresa. Existindo 

pressões que requerem do Psicólogo posicionamentos 

equilibrados, respondendo aos dois segmentos e oferecendo 

benefícios (DUARTE; MORAES, 2016; MAROCHI, 2017). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A partir da explanação, considera-se viável refletir sobre 

o campo da ciência psicológica enquanto prática, visto que 

desde os primórdios da humanidade, o trabalho tem sido 

considerado como uma das mais importantes formas de 

significar a existência humana, sendo a partir deste que o 

homem reconhece a si mesmo, reconhece ao outro e produz 

subjetividade. 

Tal dinâmica deve ser permeada pela atuação 

consciente de profissionais capazes de promover a 

emancipação e o bem-estar psíquico do trabalhador, 

articulando-os com as reais necessidades de cada um. 

Contudo, essa não é uma tarefa fácil, tendo em vista o campo 

de contradições e subordinações a ser enfrentado pelos 

psicólogos do trabalho, cabendo a estes um posicionamento 
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crítico e conciliador em quaisquer locais de sua atuação. 

Partindo da importância que o trabalho assume na vida das 

pessoas, torna-se necessário pensar sobre a formação dos 

futuros profissionais, devendo estes estarem cônscios da forma 

em que o trabalho se organiza na sociedade capitalista, além 

de buscar estabelecer articulações capazes de superar os 

desafios provenientes da prática profissional. Diante disso, uma 

formação crítica dos estudantes nessa área podem trazer 

impactos positivos para uma atuação voltada à emancipação do 

trabalhador, solidificando uma proposta mais humana e 

democrática de trabalho. 
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RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão 
sistemática sobre os estudos com foco em pesquisa sobre 
estresse ocupacional e estratégias de enfrentamento/coping 
publicados na literatura brasileira entre os anos de 2010 e 2015. 
Foi realizada uma busca nas bases de dados eletrônicas 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e o SciELOBrasil (Scientific Eletronic Library Online). 
Para a organização e sistematização dos artigos foram 
utilizados para a pesquisa os principais descritores: 
“enfrentamento”, “estresse” e “trabalho”. Do total de 274 artigos, 
13 atenderam aos critérios de inclusão. Foram analisados e 
catalogados os 13 artigos, sendo categorizados por áreas de 
trabalhos das quais se referiam e foram analisados os fatores 
desencadeantes do estresse, bem como as estratégias de 
enfrentamento/coping mais utilizadas pelos 
trabalhadores.Como conclusão, pôde-se perceber uma relação 
entre os estressores, principalmente: a sobrecarga e a pressão 
no trabalho e as estratégias de enfrentamento/coping utilizadas, 
a saber: a resolução de problemas, suporte social e a religião 
como sendo as mais identificadas nas publicações encontradas 
mesmo se tratando de trabalhos distintos. Além disso, as 
regiões Sul e Sudeste destacaram-se como área de maior 
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publicação referente à temática foco da pesquisa, sendo 
identificadas lacunas e a necessidade de publicações nas 
diversas outras regiões do pais.  
Palavras-chave: Estresse. Enfrentamento. Revisão 

Sistemática. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o trabalho sofreu modificações 

significativas, desde a época do trabalho como sinônimo de 

subsistência até as configurações contemporâneas da mão de 

obra voltada para os ditames do capitalismo (Oliveira, 2006). O 

trabalho, considerado uma atividade essencial na vida humana, 

organiza-se como um fator da própria constituição do indivíduo 

como agente social, e exige uma soma expressiva do tempo e 

do convívio social das pessoas (FERNANDES, 2016).  

Neste sentido, possui um caráter existencial para o ser 

humano, ao passo que proporciona o sustento, objetivos e nos 

possibilita estabelecer relações interpessoais no âmbito laboral. 

Entretanto, no trabalho o indivíduo pode vir a experimentar 

sofrimento físico, emocional e psíquico que são considerados 

potenciais desencadeadores de doenças psicossomáticas, 

dentre eles: o estresse.Ademais, somados a fragilidade 

emocional provocada pela falta dos suportes afetivo e social,  

tem por conseguinte grande sofrimento, uma vez que o reflexo 

dessa situação não fica restrito à vida privada, ampliando-se 

para o campo das relações de trabalho (GAZZOTTI; 

VASQUES-MENEZES, 1999). 

O estresse no trabalho tem sido reconhecido como um 

risco ocupacional significativo, pois, acomete prejuízos a saúde 

física, o bem estar psicológico e o desempenho profissional 

(MASLACH; LEITER, 2008). De acordo com a 



ESTRESSE E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO NO TRABALHO 

544 
 

OrganzaçãoMundial de Saúde mais da metade dos 

trabalhadores em geral, de países considerados 

industrializados, consideram seu trabalho como “mentalmente 

pesado” (WORLD HEALTH ORGANIZATION,1995).  

Assim, cumpre frisar que o conceito de estresse pode 

variar conforme o pesquisador e suas linhas de pesquisa e 

interesse. Isto posto, o termo estresse provém do latim: stringo, 

stringe, strimci, strictum que significa apertar, comprimir, 

restringir (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001). Contudo, 

entende-se que não há uma definição específica para este 

construto psicológico (FERREIRA et al., 2014).  

De acordo com Selye (1959), o termo estresse vem da 

física para a medicina, se trata de uma readaptação do 

organismo diante de uma situação de crise eminente. Não 

obstante, o estresse especificamente no trabalho pode 

acarretar uma gama de consequências, que estão interligadas 

a um conjunto de reações da qual podem comprometer o 

rendimento laboral. Por sua vez, Lipp (1996) define o estresse 

como uma reação do organismo, que pode ter sua origem de 

natureza física ou psicológica, isto é, em contextos em que o 

indivíduo enfrenta situações que exigem um gande esforço 

emocional para serem superadas, a exemplo de circunstâncias 

que podem excitá-lo, provocar medo, confundi-lo ou mesmo 

deixa-lo muito feliz.   

Se o estresse estiver associado a uma recompensa, um 

encorajamento ou meios que possibilitem um bom desempenho 

das atribuições ele poderá ser visto como algo positivo. 

Entretanto se estiver atrelado a uma cobrança excessiva, sem 

apoio suficiente; por uma demasiada carga de afazeres poderá 

ser prejudicial (SELYE,1959). Couto (1987) relaciona dez 

sintomas considerados principais qundo se refere ao estresse, 
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a saber: ansiedade, irritabilidade, fadia, raiva, angústia, 

depressão, dor no estômago dor nos músculos do pescoço e 

ombros e dores discretas no peito quando o indivíduo está sob 

pressão 

No local de trabalho é importante identificar as situações 

de estresse e realizar a avaliação desses agentes estressores, 

pois desta forma o colaborador encontrará meios de se 

reconhecer como capaz e o processo terá mais eficácia no trato 

dos eventos estressores. Comumente, o estresse ocupacional 

tem estado relacionado com a sensação de estar tenso, e 

sobretudo preocupado em virtude das exigências laborais 

(SCHOLZE et al, 2017).  

 Pessoas que confiam em seu potencial podem 

aprimorar suas habilidades como alternativas na realização de 

tarefas em meio a situações estressoras (FONTES et al. 2010). 

De acordo com Fontes et al. (2010) para reduzir a carga de 

estresse é importante mobilizar as habilidades positivas, 

desenvolvendo um senso de autoanálise sobre qualidades e 

capacidades utilizando assim as habilidades ou estratégias de 

enfrentamento. Dessa forma, por sua vez estas são concebidas 

como o conjunto de competências para adaptarem-se a 

circustâncias adversas (SAVOIA, et al 1996). capacidades 

Nesse contexto, destaca-se o início dos estudos 

relacionados ao enfrentamento do estresse. De acordo com 

Chamon (2006), a origem da teoria atual do enfrentamento 

“coping” remonta meados da década de 1970, advindo de 

várias pesquisas, dentre elas a de caráter cognitivo, tendo como 

pesquisadores e criadores os estudiosos Lazarus e Folkman. O 

modelo transacional enfatiza o enfrentamento como um recurso 

interligado entre ambiente e indivíduo, ao frisar que o processo 

é biopsicossocial e há uma relação entre ambos, não sendo 
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algo meramente isolado. Com efeito, Folkman e Lazarus (1980) 

definem o coping como uma tentativa ou empenho para lidar 

com as exigências externas relacionadas ao ambiente ou 

internas relacionadas ao próprio sujeito que estejam 

sobrecarregando ou excedendo os recursos da pessoa.   

E é diante deste cenário que a presente pesquisa tem 

por finalidade verificar como a temática do estresse e 

enfrentamento no trabalho vem sendo abordada nas 

publicações científicas nos últimos cinco anos (2010-2015) nas 

bases de dados eletrônicas LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e o 

SciELOBrasil (Scientific Eletronic Library Online). 

Especificamente, visou-se catalogar por área de trabalho os 

aspectos publicados sobre estresse e capacidades de 

enfrentamento; descrever os principais fatores desencadeantes 

do estresse no trabalho e quais as estratégias de enfrentamento 

mais utilizadas, além de verificar os principais resultados 

encontrados nas publicações. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Características da pesquisa 

 

 O presente estudo caracteriza-se por ser uma revisão 

sistemática da literatura, com o intuito de contribuir de forma 

científica para o estudo do estresse e enfrentamento/copping 

no trabalho.Para tanto, realizou-se uma busca na literatura para 

uma investigação e compreensão mais específica da temática.  

 

2.2 Procedimento de coleta de dados 
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 Com o próposito de atender aos critérios oriundos do 

objetivo geral proposto, a pesquisa teve como fontes de busca 

as bases de dados “Lilacs” e “Scielo", realizada de acordo com 

os respectivos descritores: “enfrentamento + estresse” e 

“enfrentamento + trabalho”. Utilizaram-se os seguintes filtros - 

coleção: Brasil, idioma: português, anos de publicações entre: 

2010-2015, ou seja os últimos cinco anos. Contendo as 

temáticas em “Ciências da Saúde”;  “Ciências Humanas” e 

“Ciências Sociais Aplicadas”, sendo dirigida por etapas de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão a seguir. 

 

2.2.1  Critérios de inclusão 

 

 Textos produzidos em português no Brasil das bases de 

dados: “Lilacs” e “Scielo", entre os anos de 2010-2015; estudos 

que constarem em seus resultados o tema proposto nos 

objetivos desta pesquisa, ou seja, estresse e enfrentamento 

relacionado ao contexto do trabalho. 

 

2.2.2  Critérios de exclusão 

 

Todos os artigos disponíveis nas bases de dados: “Lilacs” 

e “Scielo", que não sejam brasileiros; não tenham texto na 

íntegra em Português; sejam de anos antes ou depois dos 

estabelecidos aos critérios de inclusão eque  comente em seus 

resultados apenas uma das temáticas propostas pelos objetivos 

desta pesquisa. 

 

2.3  Procedimento de análise de dados 
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A seleção inicial resultou em 274 publicações. Contudo, 

ao analisar títulos e resumos desses estudos, foram excluídos 

os artigos repetidos em mais de uma base de dados, sendo 

estes 24 artigos e os que não abordavam o tema do estresse e 

enfrentamento relacionado ao trabalho, sendo esses 222 

artigos. Na tabela 1, pôde-se observar a distribuição de artigos 

a partir das áreas de publicação e repetição nas bases de 

dados. 

 
Tabela 1. Critérios de exclusão por área de identificação e repetição 

 

 Sendo assim foi possível selecionar 28 artigos que 

continham os descritores “enfrentamento + estresse” e 

“enfrentamento + trabalho”. Para serem analisados 

detalhadamente e por fim citar os escolhidos nos resultados 

desta pesquisa. Desta forma, ao ler publicações na íntegra, ao 

passo que dos 28 artigos selecionados foram excluídos 15 

Área Quantidade Porcentagem 

Sexualidade 1 0.40% 

Violência 29 11.78% 

Enfermagem 24 9.75% 

Hospitalar 2 0.81% 

Medicina 6 2.43% 

Saúde geral 55 22.35% 

Social 62 25.20% 

Educação 28 11.38% 

Esporte 3 1.21% 

Religião 4 1.62% 

Indústria 2 0.81% 

Agricultura 5 2.03% 

Material repetido 24 9.75% 

Total excluído 246 100.00% 
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publicações por não atenderem aos critérios de inclusão. 

Portanto,13 publicaçõesforam devidamente selecionadas e 

apresentadas nos resultados desta pesquisa. 

 Com relação ao ano de publicação, os trabalhos se 

concentram no ano de 2014, e pôde-se perceber que houve 

uma um única publicação no ano de 2013, o que pode ser 

verificado na Tabela 2.  

 
Tabela 2: Distribuição de artigos a partir do ano de publicação 

  

 Assim, ao concluir a coleta e seleção de artigos, a 

presente pesquisa passou por um processo detalhado e 

criterioso, seguido de fichamento e análise dos artigos 

selecionados, orientando-se por meio de um roteiro contendo: 

nome do periódico, ano, autor, título, objetivos e método a fim 

de facilitar na apresentação dos principais resultados contidos 

entre os mesmos. O período utilizado para pesquisa nas bases 

de dados sucedeu entre os dias 27 a 30 de abril de 2016, isto 

posto, buscou-se realizar uma análise do conteúdo das 

pesquisas com relação ao estresse e as estratégias de 

enfrentamento.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ano Quantidade Porcentagem  

2010 3 23.07%  

2011 1 7.69%  

2012 2 15.38%  

2013 1 7.69%  

2014 4 30.76%  

2015 2 15.38%  

Total 13 100.00%  
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A partir da análise da literatura encontrada, foi possível 

perceber que se trata de estudos com especificações em áreas 

distintas, sendo: saúde no contexto geral, enfermagem, 

educação, contexto organizacional e esporte trazendo de forma 

diversificada a temática proposta: “estresse e enfrentamento no 

contexto do trabalho”.  

No contexto da saúde geral, foi possível identificar quatro 

estudos: no primeiro, Trindade et al. (2010) mostram em seus 

resultados a idade jovem como um fator significante em relação 

aos níveis de estresse ocasionados pelo trabalho, como 

também faz comparação entre os trabalhadores mais 

esgotados e menos esgotados, sendo utilizados diferentes tipos 

de enfrentamento em ambos os estados de estresse. Os 

trabalhadores esgotados usam estratégias vinculadas à 

emoção, como: reavaliação positiva, por sua vez, os não 

esgotados atribuem à estratégia de resolução de problemas. 

 No segundo estudo analisado na área da saúde geral, 

Santos e Cardoso (2010) afirmam que os principais fatores de 

estresse entre os profissionais de saúde mental estão 

relacionados com a sobrecarga no contato direto com pessoas 

que estão em sofrimento mental, e quando esses profissionais 

estão em um nível alto de estresse utilizam mais as estratégias 

de afastamento e fuga, de forma distinta daqueles com um 

menor nível de estresse que preferem a estratégia de suporte 

social. 

 Neste mesmo sentido, Kanno et al. (2012) abordam em 

seu estudo que as dificuldades presentes no trabalho, dentre as 

demandas exigidas podem deixar os trabalhadores em 

situações de vulnerabilidade, pois lidam com formação 

profissional e capacitação técnica insuficiente, sobrecargas e 
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condições de trabalho desfavoráveis, causando sentimentos de 

impotência. Sendo a estratégia de apoio social e “coping” 

religioso a mais utilizada. No ultimo estudo no contexto geral da 

saúde Pinto e Barham (2014) ressaltam a resolução de 

problemas; suporte social e a religião como a estratégia de 

enfrentamento mais solicitada frente às demandas de estresse, 

tendo como fator desencadeante: a sobrecarga de trabalho, 

dificuldades interpessoais, resistência ou falta de colaboração 

do ser cuidado. A seguir serão apresentados e discutidos os 

principais resultados encontrados nos estudos na área de 

enfermagem. 

Na área da enfermagem também foi possível identificar 

quatro artigos a respeito do estresse e enfrentamento no 

contexto laboral. Guido, Linch, Pittjan e Umann (2011) 

observam em seu estudo que há um nível baixo de estresse 

entre os enfermeiros participantes da amostra pesquisada, 

destacando por estarem com a saúde em um estado regular. 

Os autores apontam que os fatores de estresse estão mais 

relacionados ao serviço de manutenção, conserto de 

equipamentos, controle da equipe de enfermagem, enfrentarem 

a morte e realização de atribuições em pouco tempo. A 

estratégia de enfrentamento mais identificada foi a de resolução 

de problemas 

Ribeiro et al., (2015) também identificam em seus 

estudos a estratégia de resolução de problemas como a mais 

usada pelos enfermeiros ivestigados. Ao se tratar de estudos 

distintos, porém na mesma área de pesquisa, percebeu-se a 

ideia da “resolução de problemas” como sendo a estratégia 

mais solicitada pela categoria. No mesmo ao se tratar do 

estresse foi destacado o fato de lidar com a morte e a 

rotatividade, como sendo o desencadeador do estresse. 
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 Kessler et al. (2012) abordam o estresse e capacidades 

de enfrentamento de enfermeiros no contexto hospitalar e na 

Unidade de Saúde da Família (USF), no qual a causa do 

estresse percebido e as características de enfrentamento mais 

recorrida é listada de forma distinta, sendo no hospital o fator 

estresse: a falta de equipamento e recursos de trabalho, e o 

contato direto com o sofrimento e a morte. Já na USF o fator 

estresse está ligado à lentidão do fluxo de atendimento e 

excesso de demandas burocráticas. Todavia, os dois setores 

reclamam da falta de valorização do trabalho, tanto por colegas 

de equipe como também por encarregados imediatos. Em 

ambos, a estratégia de enfrentamento mais atribuída é o 

suporte social (reconhecimento por parte dos pacientes 

atendidos), o aspecto religioso, e as confraternizações de 

trabalho. 

 Dentre as publicações escolhidas na área da 

enfermagem apenas uma destaca a característica de 

enfrentamento mais recorrida como sendo o confronto. 

Tratando-se de enfermeiros que atuam em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTIs) diferentes: UTI- cirúrgica / UTI- cliníca, 

/ UTI de especialidades. A amostra foi composta por um maior 

número de mulheres (casadas e com filhos), com nível de 

estresse médio, provavelmente desencadeado por: não terem 

horário fixo, indisposição para o trabalho e achar quantidade de 

funcionários pouco para o tamanho da demanda. Mesmo assim 

eram trabalhadores que se sentiam realizados e gostavam do 

que faziam (ANDOLHE, et al., 2015). 

 O estudo de Silveira et al. (2014) apresentou um olhar 

diferenciado dos demais, realizou uma revisão da literatura a 

respeito da temática proposta no contexto da educação, no que 

se refere aos resultados estes contemplam análises sobre: 
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burnout, estresse, coping, variáveis e características pessoais, 

como também autoeficácia, tempo de serviço e modalidades de 

ensino. Apresentando como principais características do 

estresse: lidar com a classe e manter a disciplina, desenvolver 

grupos de estudo, falta de recursos e equipamentos 

necessários, pressão por tempo lecionado, sobrecarga de 

demandas e superlotação nas salas. Frente a esses fatores a 

estratégia de enfrentamento mais identificada foi a de resolução 

de problemas e suporte social.  

Ainda na área da educação, foi possível identificar que 

também se usa as estratégias de enfrentamento como: solução 

de problemas, suporte social e ainda mais o aspecto da religião. 

E ao se tratar das características do estresse é perceptível a 

mesma identificação corroborando assim com a possibilidade 

de haver as mesmas capacidades de enfrentamento e 

características de estresse no contexto da educação. 

 Analisando os estudos no setor organizacional, as duas 

publicações encontradas e escolhidas para a presente pesquisa 

pôde-se analisar uma correlação entre as estratégias de 

enfrentamento e o fator estresse atribuído. Embora tenham a 

diferença de quatro anos de estudo, uma sendo no ano de 2010 

e outra no ano de 2014, suas semelhanças são notáveis. 

Porém, os estudos de Fontes et al. (2010) apresentam dados 

sobre o estresse, idade, experiência, enfretamento de 

estressores no trabalho, crenças e autoeficácia de 

trabalhadores de uma empresa elétrica. E a pesquisa de 

Barcaui e Limongi-França (2014) analisa as relações de 

estresse e enfrentamento e da qualidade de vida de gerentes 

no exercício da função em empresas no Brasil. Entretanto, 

ambas destacam como fator estresse: dinamismo com as 

tarefas, pressão dos prazos e resultados, sobrecarga de 



ESTRESSE E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO NO TRABALHO 

554 
 

trabalho e falta de materiais. Assim utilizam como estratégia de 

enfrentamento o autocontrole. 

Uma área distinta, mas não menos importante que as 

demais ressaltadas é a área do esporte, analisada por Vieira et 

al. (2013) em sua pesquisa com atletas brasileiros de vôlei de 

praia, buscou entender a síndrome de burnout e as estratégias 

de coping desses profissionais no seu trabalho. Tendo em seus 

resultados que quanto maior o burnoutmenos se é usado à 

estratégia de enfrentamento. Corroborando assim a hipótese 

levantada nesta pesquisa. As principais características de 

estresse abordadas são: facilidades ou dificuldades nas 

partidas, exaustão física/emocional e desvalorização da 

modalidade do esporte a qual está classificado. No estudo se 

fez comparação entre os gêneros e a utilização da estratégia de 

enfrentamento, percebeu que os homens usam mais 

estratégias que as mulheres, sendo a estratégia de confronto a 

mais utilizada. 

Quanto aos locais de publicação desses artigos, pôde-se 

perceber que asregiões do Sul e Sudeste reuniram o maior 

número de publicações na temática.Dessa forma, pode 

seperceber que apenas duas regiões foram identificadas (sul e 

sudeste), fazendo assim uma ressalva por apenas um estudo 

dentre todos citados que traz o local de identificação contendo 

todo o território brasileiro, entretanto as regiões desse estudo 

não ficaram explícitas, apenas destacou que seria em todo o 

país “Brasil”, como tendo seu público alvo: todos os gerentes de 

empresas privadas em exercício da função. Por isto, não 

incluso no gráfico. Mas se tratando da escassez por estudos 

nas demais localidades o gráfico deixa claro não conter muitos 

estudos nas demais regiões do Brasil como: Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste. 
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Todavia, mesmo se tratando apenas de duas regiões em 

destaque, foi possível se ter uma ideia dos principais fatores de 

estresse e das capacidades ou estratégias de enfrentamento 

mais utilizadas pelos indivíduos em seu contexto laboral. Sendo 

elas muitas vezes iguais ou parecidas de acordo com a situação 

ou área de trabalho atuante. Na tabela 3, é possível perceber 

os principais fatores de estresse e estratégias de 

enfrentamento. 

 

Tabela 3: Principais fatores de estresse e estratégias de 

enfrentamento usadas no trabalho 

Área  Principais fatores de Estresse 
Estratégia de 

Enfrentamento 
mais usada  

Saúde Geral 

1)Contato direto com a morte. 

2)Sobrecarga emocional. 3)Não 

valorização do trabalho. 4) Alta 

demanda de trabalho 

1)Resolução de 

problemas. 

2)Suporte social. 

3)Confronto 

4)Religião 

Enfermagem 

1)Enfrentar a morte. 2)Serviços de 

manutenção e questões 

burocráticas 3)Pouco tempo e 

muita demanda. 4)Não ter horário 

fixo 

1)Resolução de 

problemas. 

2)Suporte social. 

3)Confronto 

4)Religião 

Educação 

1)Lidar com a classe 

(superlotação). 2)Falta de recursos. 

3)Sobrecarga de afazeres. 

4)Pressão por tempo lecionado. 

1)Resolução de 

problemas. 

2)Suporte social. 

3)Religião. 

Contexto 

Organizacional 

1)Dinamismo com tarefas. 

2)Pressão com prazos/resultados. 

3)Sobrecarga de trabalho. 4)Falta 

de Recursos. 

1) Autocontrole. 

Esporte 

1)Facilidade/dificuldade nas 

partidas. 2)Exaustão física/mental. 

3)Desvalorização da modalidade. 

1)Confronto. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Assim, é possível verificar e constatar que a estratégia 

de enfrentamento “resolução de problemas” é a mais usada 

pelos indivíduos no local de trabalho, diante uma situação 

estressante, independente da área de exercício de suas 

atribuições. Em segundo lugar, se tem a estratégia de “suporte 

social” que aparece na maioria dos casos, assim como a 

“religião” também está interligado como sendo uma estratégia 

utilizada. No mais, as estratégias de “autocontrole e confronto”, 

foram às menos recorridas, pode se pensar que seja pelas 

especificações do trabalho desenvolvido nessas áreas de 

atuação.  

 Nas características de fatores estressores, também foi 

possível observar uma semelhança entre as áreas da saúde 

geral e enfermagem, talvez por se tratarem de vivências 

parecidas, mesmo em contextos diversos. São esses: o fator de 

lidar diretamente com a morte ou o ser em sofrimento e 

sobrecarga de afazeres. Contudo, é notável que em todas as 

formas ou áreas de trabalho relatadas, exceto em uma, a 

“sobrecarga de afazeres”, está sempre presente. Se tratando 

da área da educação e organizacional o fator “pressão” é algo 

pertinente. Já no esporte são fatores de estresse bem distintos 

dos demais, tais como: dificuldade nas partidas, exaustão física 

e mental e desvalorização da modalidade. 

 
4 CONCLUSÕES  

 

Estudar o estresse e o enfrentamento no contexto laboral 

permite compreender como esta temática é relevante no âmbito 

social, pois o trabalho é algo que sempre está presente na vida 

do ser humano, perpassando por vários momentos. Nesta 
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realidade o fator estresse e capacidades ou estratégias de 

enfrentamento se fazem significantes. 

Sendo assim, espera-se de algum modo ter contribuído 

para o estudo e reflexão da temática abordada. Os materiais 

analisados apresentaram de forma geral os principais fatores 

desencadeantes do estresse no trabalho e as estratégias de 

enfrentamento mais utilizadas frente ao evento estressor. Foi 

possível perceber que, quando se utilizavam as capacidades de 

enfrentamento melhor se encarava o fator estressante.   

 Em relação aos artigos encontrados pôde-se perceber 

que se trata de diferentes estudos com áreas profissionais 

distintas, sendo divididas de acordo com seu contexto de 

realidade de trabalho (saúde geral, enfermagem, educação, 

contexto organizacional, esporte). Também se percebeu uma 

ampla semelhança dos fatores geradores do estresse sendo a 

sobrecarga de trabalho e a pressão como os geradores mais 

apontados de estresse no trabalho. E as principais capacidades 

ou estratégias de enfrentamento mais utilizadas como sendo a 

de resolução de problemas e suporte social. 

Na análise da literatura científica foi possível verificar que 

a temática abordada teve uma quantidade reduzida de pesquisa 

encontrada dentre as regiões do Brasil, onde se faz necessário 

maiores estudos, para uma melhor compreensão.  

Acredita-se ter atingindo os objetivos desta pesquisa, 

entretanto, se faz importante a continuação desse estudo, 

enfatizando a produção científica sobre a temática, trazendo 

dados além dos nacionais. Sugere-se que pesquisas empíricas 

sejam realizadas com a finalidade de averiguar a relação dos 

fatores estressores e as estratégias de enfrentamento em áreas 

que não foram abordadas nesse trabalho, como por exemplo, 

em colaboradores de contexto religioso, indústrias, profissionais 
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que trabalham no trânsito, em call center, dentre outras 

profissões que possivelmente apresentam fatores estressores 

variados e consequentes formas de enfrentamento. 
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RESUMO: O trabalho deve ser enriquecedor para o 

trabalhador, mas em muitos casos ele gera sofrimento tanto 

mental quanto físico e vem a cada dia mais se submetendo a 

piores condições de trabalho devido ao constate avanço da 

competitividade. A ansiedade é um transtorno psiquiátrico de 

alta prevalência dentre os trabalhadores. Os Policiais Militares 

estão extremamente sujeitos a fatores estressores e 

ansiogênicos devido ao seu trabalho de repressão aos crimes 

diante do constante crescimento da criminalidade, com isso o 

estudo tenta identificar os principais fatores ansiogênicos no 

trabalho Policial Militar. Trata-se de um estudo descritivo de 

abordagem quantitativa, que teve como amostra 70 indivíduos 

de uma Companhia de Policia Militar do Estado da Paraíba, 

onde foram aplicado um questionário de coleta das variáveis. 

Nos resultados os termos mais manifestados nas respostas 

foram categorizados em Risco a vida durante o serviço, Falta 
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de Reconhecimento, Imprevisibilidade do Serviço Policial, Más 

condições de trabalho, Cobranças excessivas no Trabalho, 

Insatisfação Salarial, Sobrecarga de trabalho, Militarismo, 

Relações interpessoais, Processos Judiciais, Apoio Judiciário, 

mostrando que a maioria destes tem influência direta no 

aumento da ansiedade desses profissionais tanto quanto no 

seu sofrimento psíquico, onde devem ser melhor estudados a 

ponto de ser minimizados melhorando a qualidade de vida dos 

Policiais Militares. 

Palavras-chave:Policia Militar. Ansiedade. Fatores 

Ansiogênicos. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho deve ter um caráter de enriquecimento e 

crescimento para o trabalhador, produzindo, criando e 

modificando o meio. O cidadão se molda e evolui no processo, 

porem em alguns casos esse trabalho pode ser gerador de 

sofrimento mental e físico, aumento da carga psicológica, 

diminuição da habilidade de produzir, raciocinar e atrapalhar as 

relações interpessoais desse cidadão (MINAYO, ASSIS, 

OLIVEIRA., 2011). 

O aumento no nível de competitividade e o aumento da 

pressão nos meios de trabalho fazem com que os trabalhadores 

aceitem cada vez mais baixos salários e condições 

desfavoráveis, o que poderá contribuir de forma exorbitante 

para o aumento do adoecimento mental (BRAGA, CARVALHO, 

BINDER., 2010). 

Em relação aos principais transtornos psiquiátricos, os 

de ansiedade têm uma alta prevalência, sendo de 8,7% na vida, 

4,9% no ano e 4,3% no mês, acometendo principalmente o sexo 

feminino(SANTOS,SIQUEIRA., 2010). 
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A ansiedade traz ao seu portador um sentimento 

desagradável de medo e apreensão quando este se depara 

com algo desconhecido ou algum perigo iminente. Sendo um 

estado emocional cotidiano, tornando-se patológico quando 

seus efeitos psicológicos e fisiológicos são desproporcionais a 

situação ao qual essa ansiedade está atrelada ou quando não 

há um motivo especifico para a sua existência (BRAGA, 2011). 

As formas de manifestação da ansiedade variam a 

depender do modo de enfrentamento dos indivíduos a situações 

de desafio. Ao ser estimulada por algum fator que desencadeie 

ansiedade o individuo terá reações fisiológicas desagradáveis, 

tensão e cansaço, associado acefaléia, envolvendo 

componentes fisiológicos, comportamentais e cognitivos 

(KARINO, LAROS, 2014). 

A profissão Policial Militar (PM) chama atenção pelo alto 

nível de estresse ao qual se expõem esses servidores. A 

segurança é uma das principais preocupações da sociedade 

atualmente sendo a PM uma das principais categorias com a 

função de preservar a segurança e a ordem dentro do nosso 

meio (SILVA, VIEIRA, 2008). 

O trabalho da policia, como agente da lei e repressor da 

criminalidade, exige alerta constante e prontidão para atuar em 

situações inesperadas num contexto de crescente violência 

urbana (Carvalho.,et al., 2013). A função desses trabalhadores 

possui situações características como perigo e autoridade, essa 

junção pode deixá-los em constante tensão pela efetividade de 

seus serviços. Estariam assim sempre em alerta tornando-se 

isolados dos demais segmentos sociais devido ao nível de 

desconfiança que a profissão traz para si. Nesse sentido, o 

perigo estimula a conduta do policial que se baseia na sua 

defesa e dos outros,sendo uma conduta impulsiva, pois o perigo 
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origina consigo a ansiedade e o medo (GONÇALVEZ, et al., 

2012). 

De acordo com o Art. 144 - Constituição a República 

Federativa Do Brasil. A segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 

e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

 

        I -  polícia federal; 

        II -  polícia rodoviária federal; 

        III -  polícia ferroviária federal; 

        IV -  polícias civis; 

        V -  polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 

Tratando especificamente da Policia Militar a 

Constituição trás que “Ás polícias militares cabem a polícia 

ostensiva e a preservação da ordem” (BRASIL, 1988). 

Em estudo sobre o impacto das atividades desses 

profissionais sobre a sua saúde mental identificou que dentre 

os dados analisados a Policia Militar obteve um alto índice de 

sofrimento psíquico com sintomas psicossomáticos de 

ansiedade e depressão, sendo apontado como um dos 

principais fatores de afastamento por Licenças (MINAYO, 

ASSIS, OLIVEIRA, 2011). 

A Policia Militar deve sempre apresentar-se em 

condições estáveis de saúde para atuar no dia a dia de trabalho 

ou isso pode gerar atitudes prejudiciais a vida tanto do cidadão 

como do próprio Policial. A recomendação institucional é de que 

os cidadãos não devem tentar repelir qualquer evento criminoso 

que venha a acontecer e sim que sempre convoque as forças 

policiais para fazê-lo(DUTRA, BARBOSA, 2009). 
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Há pouca produção com relação a Policia,porem ela vem 

aumentando, mas a quantidade de estudos sobre o assunto 

ainda é inexpressivo e necessita ser expandida. O tema esta 

começando a chamar atenção da sociedade acadêmica o que 

vem a ajudar na tentativa de minimizar os efeitos negativos na 

saúde desses trabalhadores. Valorizando assim a importância 

da Policia Militar para a sociedade(SILVA, 2009). 

O sofrimento humano segundo DeJours(1992) faz parte 

processo de trabalho porem é preciso que entendamos suas 

causas para que se possa atuar e modificar-las tentando assim 

transformar o processo de trabalho em um fator de saúde e não 

de depredação do trabalhador levando-o ao adoecimento. 

Levando em consideração um grande número de 

estressores que se relacionam a ansiedade na função policial, 

o presente estudo tem como objetivo identificar quais os 

principais fatores ansiogênicos que afetam esse PM’s. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 

quantitativa. A pesquisa descritiva relaciona variáveis e possui 

técnicas de coletas de dados padronizadas como, por exemplo, 

os questionários. A abordagem é quantitativa, pois ocorre o 

emprego da quantificação, tanto na coleta de informações, 

como no tratamento desta por meio de técnicas estatísticas 

(GIL, 2008).  

O estudo foi desenvolvido com policiais militares de uma 

companhia do Estado da Paraíba. O estudo foi realizado no 

período de março a abril de 2017. A amostra foi constituída por 

70 policiais militaresque aceitaram participar do estudo e 
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assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) da pesquisa de uma população de 110 PM’s. 

Utilizou-se como Critérios de Elegibilidade:Ser Policial 

Militar do Estado da Paraíba; não estar de licença ou de férias; 

não fazer parte da guarda militar da reserva; não estar 

cumprindo pena e não estar afastado do serviço fim por motivos 

de saúde; 

Para coleta de dados, foi utilizado um questionário 

semiestruturado desenvolvido pelos autores para 

caracterização dos voluntários e coleta das variáveis em 

estudo. Os dados foram coletados em sessões individuais e 

coletivas. Após o voluntário concordar em participar da 

pesquisa, realizou-se uma breve explanação sobre os objetivos 

do estudo e em seguida obteve-se a assinatura do TCLE, após 

tais procedimentos iniciou-se a entrevista semiestruturada 

propriamente dita. 

Os dados foram analisados a partir de estatística 

descritiva com o auxilio do programa estatístico GraphPadPrism 

(version 6.00, GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA). e 

apresentados em tabelas para melhor compreensão e 

discussão dos resultados. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba, sob número de protocolo 1.854.391, atendendo à 

Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que 

regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra coletada foi de 70 Policiais Militares, que 

representam 65 % da Companhia de Polícia Militar onde foi 
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desenvolvido o estudo. Observa-se uma amostra 

predominantemente masculina, correspondente a 91% (64) dos 

voluntários participantes, as mulheres representam apenas 9% 

(6) da amostra como aparece na figura 1. A prevalência de 

policiais militares do sexo másculo esta presente em todos os 

estudos que avaliaram esta variável. O próprio processo de 

ingresso dentro da corporação já faz essa distinção onde o 

numero de vagas para o sexo masculino é consideravelmente 

maior do que as ofertadas ao sexo feminino (LIMA, BLANK, 

MENEGON., 2015). 

 

Figura 1 – Gráfico da variável de gênero. 

 
Fonte: Pesquisa direta 2017 

 

 As mulheres policiais relacionam seu cotidiano de 

trabalho ao estresse e que esses as levam ao acometimento de 

problemas de saúde, apontam questões como hierarquia 

grande demanda de trabalho e preconceito de gênero seriam 

91%

9%

Masculino

Feminino
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fatores de estresse negativo dentro do ambiente de trabalho 

(BEZERRA, MINAYO, COSNTANTINO, 2013). 

 Em estudo foi percebido que Oficiais femininas em 

geral eram são mais suscetíveis a estressores organizacionais 

e que as mulheres do setor do Departamento do interior que 

são responsáveis pelas funções organizacionais e gestão de 

pessoal apresentaram níveis de ansiedade elevados(MARAN, 

et al. 2015). 

 Isso nos leva a crer que o fator gênero seja também 

uma variável de aumento dos níveis de ansiedade entre os 

Policiais militares. 

Foi questionado aos policiais por meio de questão 

discursiva qual os fatores que eles entendiam como maiores 

influenciadores do aumento dos níveis de ansiedade durante a 

vida policial, as respostas foram categorizadas em maiores 

citações  como mostra a tabela 1. Expressões sinônimas foram 

englobadas na mesma categorização. Foram divididas em 12 

categorias, onde estas se repetiram 97 vezes dentro do 

discurso dos PM’s.  

 

Tabela 1. Caracterização dos fatores ansiogênicos descritos 

pelos policiais militares participantes da pesquisa. 
CATEGORIAS Quantidad

e 

Porcentagem 

% 

Risco a vida durante o serviço  16 16.4% 

Falta de Reconhecimento 13 13.04% 

Imprevisibilidade do Serviço 

Policial 

13 13.04% 

Más condições de trabalho 9 9.27% 

Cobranças excessivas no Trab. 9 9.27% 
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Insatisfação Salarial 8 8.2% 

Sobrecarga de trabalho 8 8.2% 

Militarismo 6 6.1% 

Relações interpessoais 5 5.1% 

Processos Judiciais 3 3.09% 

Apoio Judiciário  3 3.09% 

Sedentarismo 1 1.03% 

Outros 3 3,09% 

TOTAL 97 100% 

Fonte: Dados da pesquisa - 2017 

 

A categoria de maior notabilidade foi a de “Risco a vida 

do Policial durante o serviço” que apareceu 16 vezes sendo 

16.4% do total. 

Estes resultados corroboram com outros estudos, 

Calanzas (2010), Souza e Minayo (2005), onde o risco de morte 

entre policias militares é significativamente mais elevado dentre 

os agentes dos outros órgãos de segurança, como Guarda 

Municipal e Polícia Civil. Além de outras dificuldades 

vivenciadas por policiais, como acidentes de trânsito, e 

agressões e o combate à criminalidade, no qual o risco de morte 

é iminente (DANTAS.,et al. 2010). 

A PM é uma das instituições que trabalho sobre um alto 

“Risco” epidemiológico onde esse se explica pelo fato dos 

grandes perigos que sofrem em relação a ocorrências de 

lesões, traumas e mortes e que estes estarão nos locais onde 

a constâncias desses eventos é amplificada (MINAYO, 2008). 

Segundo a pesquisa de Minayo(2007), sobre Riscos 

percebidos e Vitimização de Policiais Militares, mostra que 
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entre esses profissionais nenhum se sente distante do risco 

profissional, sendo que 81.1% tem sensação de risco constante 

e 18,9% de risco eventual, nem os policiais que exercem a 

atividade meio se sentem indiferentes a esse dado levando em 

consideração que dentro da instituição a qualquer momento 

esses podem ser convocados a trabalhar no serviço fim a 

depender da necessidade. E não é só o risco durante o trabalho 

que esta presente, o perigo no dia a dia e nas folgas também e 

constante para esses servidores. O percurso para casa, o lazer 

são momentos de insegurança para todos.  

“Falta de reconhecimento” por parte da sociedade para 

com estes servidores e a “Imprevisibilidade durante o serviço” 

no dia a dia apareceram respectivamente 13 vezes cada sendo 

13.04 % do total. 

A imprevisibilidade pertinente à atividade policial é 

considerado um componentecomplicador da rotina policial, 

podendo levar o profissional a prolongar seu expediente devido 

alguma ocorrência surgida no Final do expediente 

(DERENUSSON, JABLONSKI, 2010). 

Segundo dados de uma pesquisa de Oliveira(2011) que 

foi feita com policiais de rua e de força tática foram obtidos 

dados relevantes ao qual grande parte dos policiais já pensou 

em pedir afastamento do trabalho, sendo de 29,2% do total 

pesquisado e esse número é ainda maior quando levou-se em 

consideração os policiais que só atuam diretamente nas ruas 

subindo para 38,5%. A pressão exercida nos PM’s é tamanha 

que as fontes corroboram para afirmar a hipótese de que esses 

profissionais estão mais expostos ao estresse continuo devido 

ao nível de complexidade do seu trabalho diário.  

 “Más condições de trabalho” e “Cobranças excessivas 

no trabalho” também tiveram notável aparição sendo 9 citações 
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de cada uma delas pelos policiais com 9,27% cada. A literatura 

apresenta que na percepção dos PM’s, os fatores responsáveis 

pela má qualidade de vida categoria, como; “ter dois empregos, 

trabalhar noite e dia, ficar 12 horas na rua tendo comido apenas 

uma refeição, trabalhar sob pressão, ter que ficar alerta e dormir 

pouco” afetam sua saúde. Destacando agravos oriundos do 

regime de trabalho, tais como; “irritabilidade, insônia e 

envelhecimento precoce”. O excesso e exaustivo trabalho, 

acrescido às poucas horas de sono e repouso, é responsável 

pela fadiga e pelo cansaço. Por este motivo considera-se que 

trabalho dos PM’s é fonte de estresse e causador de 

enfermidades (MINAYO, ASSIS, OLIVEIRA., 2011). 

A insatisfação salarial obteve 8,2 % aparecendo na fala 

dos militares 8 vezes e pode se constituir como fator de impacto 

para a famíliadesses profissionais, levando estes trabalhadores 

a buscarem a dupla jornada de trabalho para complementar sua 

renda (DERENUSSON, JABLONSKI, 2010). 

O estudo deMoraes e colaboradores (2003)revelou que 

a insatisfação por parte dos policiais, se dar principalmente para 

com a organização em si, levando a entender que este fato se 

dar devido as características da instituição militar, como a 

rigidez disciplinar e a baixa remuneração. 

O sentimento de insatisfação relacionadoàs más 

condições de trabalho, assim como à falta de reconhecimento 

tanto por parte da instituição como pela sociedade, juntamente 

com os baixos salários, resulta no comprometimento da saúde 

dos policiais, fazendo com que esses fatores aumentam o 

constrangimento na tarefa, exigindo dos PM’s um esforço maior 

para realizá-la (SILVA, VIEIRA, 2008). 

 Militarismo obteve 6.1% e relações interpessoais 5.1%. 

Martins(2016) ressalta que o Assédio Moral pode se expressar 
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na organização militar de inúmeras maneiras, tais como; “abuso 

de poder, a restrição de folgas, as escalas de serviço em 

horários inadequados, os serviços incompatíveis com o posto, 

e as perseguições, transferências, isolamentos e exclusões dos 

eventos oficiais e sociais” podendo provocar prejuízos à carreira 

da vítima. Trazendo como consequência possíveis danos a 

saúde ocupacional do profissional, como; “depressão, 

nervosismo, ansiedade, distúrbios de sono, dificuldades 

digestivas, enxaquecas, embriaguez e dores de cabeça e de 

coluna, podendo levar ao afastamento do serviço provisório ou 

definitivo”. Tais condutas podem afetar o desempenho 

profissional da vítima, podendo atingir também a sua vida 

familiar. 

Observa-se um predomínio de afastamento para 

licenças de saúde em relação a hierarquia. Em estudo 

realizado, onde o menor posto dentro da PM que é o de soldado 

foi quem obteve o maior numero de afastamentos (61%) e 

levando em consideração o total, os que mais se afastaram 

foram os praças (97%) sendo que os oficiais que detém os 

maiores postos dentro da corporação e tecnicamente não estão 

diretamente ligados a o trabalho de rua tiveram os menores 

índices de afastamento (3%) (LIMA, BLANK, MENEGON, 

2015). 

Apoio Judiciário e Processos Judiciais obtiveram 3.09% 

cada. A pressão por parte jurídica e institucional, assim como 

pela sociedade, durante todo seu plantão traz a tona algumas 

situações que mostram o nível de cobrança exercida sobre 

estes trabalhadores diariamente. Além do da sensação de 

perseguição pela imprensa,o que leva ao medo de errar e ser 

exposto. Tudo isso pode levar ao sofrimento mental desses 

profissionais (MOREIRA, et al. 1999). 
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Em estudo realizado por Minayo (2011), verificou-se que 

a prática de exercícios físicos realizados por policiais militares, 

apresentou-se em uma frequência igual ou superior a uma vez 

na semana, e a cada quatro PM’s um não realizava nenhum tipo 

de atividade física regular. 

 Entrevista feita ao Coronel Médico e Diretor Geral de 

Saúde da Policia Militar do Rio de Janeiro fala que os militares 

tem um trabalho extremamente desgastante onde são expostos 

ao perigo diariamente com horários irregulares, alimentação 

desbalanceada, passam muito tempo em pé com exposição a 

vários climas e isso acarreta numa sobrecarga física e 

emocional já em níveis patológicos que vai desaguar não 

compromentendo a saúde e qualidade de vida mas também nas 

suas relações sociais. Dados da Diretoria Geral de Saúde em 

relação a saúde mental trazem diagnósticos de transtornos 

Neuroticos e transtornos relacionados ao stress (70%), 

transtornos de humor (18%) e outros transtornos mentais e 

comportamentais (5%) e que esses diagnósticos são advindos 

dos atendimentos dos Policiais da ativa nos serviços de 

psicologia das unidades existentes (BORGES, 2013).  

  Na Itália os policiais de patrulha que atuam diretamente 

com a repressão de crimes e preservação da ordem do sexo 

masculino foram avaliados com altos níveis de ansiedade 

(MARAN, et al. 2015).  

  Em estudo realizado por Tavares(2017) na PM do 

RioGrande do Sul, o estresse psicossocial foi associado a um 

marcador biológico do estresse: o cortisol salivar que esteve 

relacionado negativamente com variáveis como idade, Pressão 

Artérial diastólica, peso, circunferência abdominal e 

circunferência do quadril o que poderia indicar uma exposição 

ao estresse crônico. O Grupo de Operaçãos Táticas Especiais 



FATORES ANSIOGÊNICOS NO TRABALHO POLICIAL MILITAR 

574 
 

(GATE)destacou-se como sendo o setor mais exposto ao 

estresse. 

 Com base no presente estudo podemos observar que os 

termos apresentados são muito recorrentes na maioria de 

outros textos que abordam a saúde mental e qualidade de vida 

desses trabalhadores, mostrando que alem de constantes no 

dia a dia e no discurso dos militares são de fato ansiogênicos e 

causadores de sofrimento psíquico. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O presente estudo permitiu delinear aspectos 

relacionadosao sofrimento psíquicoempoliciais militares de uma 

companhia do Estado da Paraíba. Onde observou-se os fatores 

desencadeadores de ansiedade nessa classe estão associados 

a sua rotina de trabalho. A prevalência de situações 

ansiogênica na população estudada ressalta a importância de 

ser incorporado ao cotidiano desses profissionais a prevenção 

através de um serviço de saúde adequado. Estudos 

subsequentes devem ser realizados, a fim de comprovar a 

relação direta do acometimento de transtornos psíquicos com o 

processo de trabalho dos Policiais Militares. 
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RESUMO: A busca por engajamento no trabalho  envolve a 
motivação dos colaboradores e se torna algo positivo nas 
organizações. Por sua vez, a satisfação abarca  compromisso 
com o trabalho, desempenho positivo, eficácia e resiliência. 
Neste sentido, o objetivo desse estudo é identificar a relação 
entre engajamento e satisfação no trabalho, uma vez que, esse 
tema tem despertado interesse nas pesquisas. Para tal, 
participaram 100 colaboradores do setor de produção industrial, 
com idade média de 29,2 (DP = 7,62; variando entre 19 e 55 
anos) a maioria do sexo feminino (57%). Estes responderam 
aos seguintes instrumentos: Escala de Satisfação e 
Motivavação com o Trabalho (ESMT), Escala de Engajamento 
no Trabalho (EGT), Escala de Comprometimento 
Organizacional Afetivo (ECOA) e questões sóciodemográficas. 
Os dados foram coletados por meio de questionários impressos 
e para análise dos dados, utilizou-se o software SPSS (versão 
21) para realizar estatísticas descritivas (média, desvio padrão) 
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e inferenciais (correlação). A partir dos resultados, verificou-se 
a correlação positiva entre engajamento absorção e níveis de 
motivação (r= 0,36; p < 0,05) e entre engajamento vigor (r = 
0,39; p < 0,05). Conclui-se que as pessoas que demonstram 
vigor podem apresentar níveis elevados de otimismo, resiliência 
e eficácia, isto é, são mais comprometidas na organização.  
Palavras-chave: Engajamento. Satisfação trabalho. 

Correlação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 No início da Revolução Industrial, ocorreu à transição 

para novos processos de manufaturas das indústrias, como o 

aumento na carga horária de trabalho sendo muito extensa, 

baixa remuneração, visando o aumento do capital das 

empresas. No entanto, com o passar dos anos e com o avanço 

da tecnologia, o mercado ganhou outra visão em relação ao 

mecanismo de trabalho e passaram a observar os 

colaboradores pelo seu potencial, observando que, sem o 

talento dos mesmos e seu reconhecimento não seria possível 

atingir e compartilhar o sucesso das empresas (ZANELLI; 

BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014). 

 A partir disso, modificações ocorreram na administração 

das empresas, como também na estrutura e no modo de 

trabalho, a cada dia buscando formas facilitadoras e práticas 

para a execução do processo trabalhista. As mudanças no 

mundo coorporativo ocorreram a todo instante, com alterações 

feitas em todas as áreas, tanto em inovações de tecnologias, 

como em produtos e serviços. Ressalta-se também, as 

mudanças nos processos internos e no comportamento dos 

colaboradores. Com isso, percebe-se o aceleramento das 
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modificações nas organizações e na rotina das tarefas dos 

colaboradores em seu ambiente de trabalho (CHIAVENATO, 

2002). 

Diante dessas mudanças, as empresas procuraram investir 

e implantar o Setor de Recursos Humanos (RH) nas 

organizações para a qualificação dos seus colaboradores e 

equipes, visando à produtividade e comprometimento de acordo 

com as práticas organizacionais (SPECTOR, 2006). Desse 

modo, com a implantação do RH, as organizações apostaram 

na potencialização do engajamento e desempenho dos 

trabalhadores, entendendo que existe uma relação entre o 

empregado e empregador, os quais tornam o processo mais 

facilitador para atigir a satisfação da atividade exercida.  No 

entanto, um dos grandes desafios das organizações é 

descortinar prováveis indicadores que sinalizem até que ponto 

seus colaboradores (indivíduos) estão engajados (ou não) com 

a proposta organizacional, ou o que essas organizações podem 

fazer hoje para que isto aconteça amanhã (RODRIGUES, 

2003). 

Dessa forma, as organizações se interessam pelo 

desenvolvimento dos colaboradores com comprometimento, 

objetivos e metas fidedignas com a empresa, de acordo com as 

políticas organizacionais. Por outro lado, as organizações 

apresentam a necessidade de manter seus profissionais 

bastante engajados, pois a partir desse engajamento os 

indivíduos podem alcançar uma boa produtividade e 

consequentemente, aumentar o grau de satisfação.  O 

engajamento compreende a ação de um trabalho exercido de 

forma reconhecida e profissional, em que o colaborador 

compreende atende as necessidades da empresa que são 
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passadas pelo líder que a representa (BAKKER; LEITER, 

2010). Desse modo, o engajamento dos colaboradores em seu 

ambiente de trabalho tornar-se fundamental, pois contribui para 

o crescimento da organização e uma motivação para execução 

das atividades (SOTO, 2005).  

Outro ponto importante diz respeito ao diálogo sobre os 

acontecimentos da organização, dado que facilita o processo 

de informação entre os colaboradores, tornando-os integrados 

com os acontecimentos. Sabe-se que a comunicação é um 

caminho facilitador para o engajamento dos trabalhadores e o 

líder do setor é o principal intermediário para que o 

engajamento dentro da empresa aconteça, pois detém poder 

através da relação de confiança passada para os 

colaboradores. Assim, conseguem estabelecer um vínculo 

profissional e consequentemente evitando a falta de motivação.  

Colaboradores engajados trabalham com mais motivação do 

que os que não estão engajados nas organizações, pois 

pessoas satisfeitas tendem a ser mais sensíveis as suas 

atividades, demonstrando comprometimento, tornando-se 

criativos e buscam sempre adquirir novos conhecimentos no 

trabalho (DEMEROUTE; BRUMMELHIUS, 2001). 

Pode-se dizer que, para haver um engajamento convicto 

entre os colaboradores, é necessário que o sentimento de 

pertença esteja presente e integrados com a atividade, obtendo 

autonomia nas atividades, processos de sua responsabilidade, 

bem como abertura para dar sugestões sobre alguns 

procedimentos da empresa. Os colaboradores engajados 

sentem a necessidade de recompensas e reconhecimentos 

pelos serviços oferecidos às empresas. Os colaboradores 

engajados são envolvidos e dedicados, demonstrando níveis de 
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bem-estar no trabalho. Por outro lado, os trabalhadores não 

engajados, apresentam níveis de obsessão pelo trabalho e 

consequentemente apresenta um exagero que pode ser 

prejudicial a sua saúde (BAKKER; SCHAUFELI; LEITER; 

TARIS, 2008). 

Segundo Warr e Inceoglu (2012), para que seja elevado 

o engajamento, é necessária a compreensão e satisfação dos 

colaboradores no trabalho juntamente com os recursos 

oferecidos e suas condições para execução. Portanto a 

necessidade de estar sendo notados de forma diferenciada faz 

com que os colaboradores engajados fiquem mais 

comprometidos com as metas da empresa. O engajamento no 

trabalho é um ponto chave no que se refere ao envolvimento no 

trabalho de modo que corroborando com os resultados 

demonstraram que colaboradores engajados no trabalho 

tendem a ser mais dedicados e revigorados, tanto na vida 

pessoal como profissional, e consequentemente apresentam 

satisfação no trabalho (DALAR et al., 2008). Por fim, o 

engajamento tem a finalidade de fazer com que o trabalho 

oferecido pelos colaboradores às empresas, seja algo benéfico 

entre ambas às partes (empresa e colaborador), assim gerando 

satisfação e recompensa para todos. 

Nota-se em muitas organizações o desejo em seus 

colaboradores por retornos positivos em troca da atividade 

exercida e por seu serviço prestado. Sendo assim, pode-se 

dizer que a satisfação no trabalho é um fator primordial entre os 

colaboradores, pois é através dessa satisfação que as 

empresas atingem resultados positivos e uma produção com 

mais qualidade. Observa-se nas empresas que muitos 

colaboradores exercem seu trabalho sem incentivo e 
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motivação, pois acreditam não ter importância e valor para a 

empresa. Nesta perspectiva, a satisfação no trabalho vem 

sendo estudada entre os pesquisadores, mas apesar disso, 

existem diversos questionamentos para serem discutidos e 

levantados, essencialmente em a relação aos colaboradores 

com o seu trabalho (SIQUEIRA; PADOVAN, 2007). 

 A satisfação entre os colaboradores surge a partir do 

seu bem-estar. As empresas não oferecem uma estrutura de 

trabalho agradável, e mesmo diante desse contexto, a partir do 

momento em que o colaborador perceba que seu trabalho tem 

feito a diferença e tem sido reconhecido por isso, esse indivíduo 

sente mais disposição e satisfação com a atividade exercida. A 

importância do feedback positivo  é uma das formas de 

incentivo para o colaborador, fazendo com que sua 

produtividade e comprometimento seja cada vez mais 

satisfatório e o indivíduo por sua vez,  ao enxergar a  sua 

competência busca alcançar seus objetivos (GINBERG, 2013).     

Neste mesmo sentido, Soto (2005) apresenta a visão de 

que a satisfação no trabalho é o resultado de uma comparação 

de recompensa pelos colaboradores, sendo assim, podendo ter 

retorno satisfatório, ou insatisfatório, dependendo da avaliação 

dos indivíduos.  Nota-se queexiste uma deficiência visível em 

algumas empresas, tratando-se da satisfação dos seus 

colaboradores. Percebe-se que, as empresas por muitas vezes 

não tem investido em um treinamento adequado mostrando 

interesse com esses colaboradores e assim, os trabalhadores 

não se sentem como uma ferramenta importante para o 

crescimento da indústria (NIKLAS; DORMANN, 2005). Desse 

modo, as empresas que negligenciam essa parte subjetiva da 

valorização para com os colaboradores, apresentam para os 
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trabalhadores que as suas atividades possuem pouca 

importância para a empresa e podem apresentar baixa 

motivação em seu serviço prestado. 

Diante do que foi apresentado, este trabalho tem por 

objetivo conhecer a relação entre engajamento e satisfação no 

trabalho. Especificamente, busca verificar a relação entre 

satisfação no trabalho, engajamento e motivação e, por fim, 

comprometimento organizacional.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO  

 

Contou-se com uma amostra de conveniência, isto é, 

não-probabilística. O critério de inclusão consistiu em pessoas 

escolarizadas, com idade superior a 18 anos. Desse modo, a 

amostra foi composta por 100 colaboradores, sendo a maioria 

do sexo feminino (57%) da amostra. A idade dos participantes 

apresentou a média de 29 anos (DP= 7,62) variando entre 19 a 

55 anos de idade. Em relação ao estado civil a maioria consistiu 

casado (42%), além de se autodeclararem bastante religiosos 

(36%). No que se refere à escolaridade, a maior parte apresenta 

o segundo grau completo (77%), com o tempo de serviço na 

empresa variando entre 10 meses a 17 anos (média de 3 anos; 

dp=3,48).  

Os participantes responderam aos seguintes 

instrumentos: 1) A escala de Satisfação e Motivação com o 

Trabalho – ESMT: Construída e validada por Siqueira (2008). 

Esta escala mede o grau de satisfação e motivação dos 

colaboradores em relação ao seu trabalho, com a escala de 

resposta do tipo Likert variando de 1 (Totalmente insatisfeito) a 

7 (Totalmente satisfeito). Esta medida apresenta nove 
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dimensões acerca da satisfação no trabalho, além do 

componente de motivação.  Exemplos de itens que compõe a 

escala de satisfação, a saber: satisfação com os colegas (Com 

a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho); 

satisfação com o salário (Com o meu salário comparado aos 

meus esforços no trabalho); satisfação com chefia  (Com a 

capacidade profissional do meu chefe); satisfação com a 

natureza do trabalho (Com a variedade de tarefas que realizo); 

satisfação com as promoções: (Como as oportunidades de ser 

promovido nessa empresa); satisfação com as condições de 

trabalho (Ambiente de trabalho); satisfação com o 

desenvolvimento de carreira (Ações de formação em que tem 

participado); satisfação com o estilo de liderança do gestor topo  

(Aceita sugestões de melhorias); satisfação com o estilo de 

liderança do gestor intermediário (Lidera através do exemplo); 

satisfação com as condições de higiene, segurança, 

equipamentos e serviços (Espaço físico para trabalhar). Por sua 

vez, para os níveis de motivação utilizou-se uma escala de 

resposta variando entre 1 (Muito desmotivado) a 5 (Muito 

motivado). Exemplo de item que mede o nível de motivação 

(Participar em projetos de mudança na organização).  

2) Escala de Engajamento no Trabalho – EGT. O 

questionário foi validado e construído por Siqueira, Martins e 

Souza (2011). Apresenta uma escala de respostas do tipo Likert 

variando entre 1 (Nunca) a 5 (Sempre). Os fatores utilizados 

nessa escala são: Vigor (por exemplo, revigorado) e Absorção 

(por exemplo, concentrado em minhas tarefas). 

3) Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo – 

ECOA. Esta medida foi construído por Lodhal, Kejner (1965), e 

no Brasil obteve sua validação por Siqueira (2008). Essa escala 
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teve como objetivo medir o nível de comprometimento dos 

colaboradores com o seu trabalho, utilizando uma escala de 

respostas que variou entre 1 (Nada) a 5 (Extremamente). Um 

exemplo de item dessa escala: A empresa em que trabalho me 

faz sentir entusiasmado com ela. Por fim, o questionário 

continha questões sóciodemográficas, que teve como objetivo 

a caracterização da amostra, relevantes para o objeto da 

pesquisa, tais como sexo, idade, escolaridade, estado civil etc. 

Anteriormente a aplicação dos questionários, o projeto foi 

submetido à apreciação por meio da Plataforma Brasil, a qual 

refere-se a uma base nacional unificada de registros de 

pesquisas envolvendo seres humanos CEP/CONEP. A 

pesquisa foi aprovada sob o parecer de número 1.422.774 e 

CAAE: 51523315.3.0000.519. Além disso, por meio do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi oferecido aos 

participantes o conhecimento da participação voluntária no 

estudo, e caso optasse por desistir a qualquer momento da 

pesquisa, não acarretaria nenhum dano.   

No que diz respeito a coleta de dados, a pesquisa foi 

realizada com os colaboradores do setor de produção da 

Indústria de calçados. Por meio de questionário impresso, 

contendo o TCLE, aplicado com os colaboradores num espaço 

reservado dentro da própria indústria, os quais foram divididos 

em quantidades que não interrompesse o fluxo de produção do 

setor, devido a aplicação ter ocorrido em horário de trabalho. 

Por último, no que se refere as análises dos dados, foram 

executadas por meio do software SPSS (versão 21), 

calculando-se as estatísticas descritivas (frequência, 

percentual, média e desvio padrão) e estatísticas inferenciais 

(correlação, o r de Pearson). Ademais, explorou o banco de 
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dados para verificar a precisão de entrada de dados, 

discrepantes e respostas omissas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para organizar a apresentação dos resultados e 

discussão, decidiu-se estruturar este tópico na  relação entre 

Escala de Satisfação no Trabalho, Escala de Níveis de 

Motivação, Escala de Engajamento no Trabalho, a Escala de 

Comprometimento Organizacional e posteriormente observar a 

associação entre as dimensões do engajamento, motivação e 

comprometimento organizacional.  

Neste sentido, decidiu-se verificar as correlações entre a 

satisfação no trabalho, engajamento no trabalho e 

comprometimento organizacional. Os resultados são descritos 

a seguir na Tabela 1.    

A partir da tabela, observou-se que a variável satisfação 

com os colegas não se correlacionou significativamente com 

nenhuma das escalas. Já a satisfação com o salário e com 

chefia correlacionou-se com os níveis de motivação (r = 0,32; 

p<0,01 e r =0,48; p<0,01, respectivamente), além das 

dimensões engajamento (r = 0,33; p< 0,01) e comprometimento 

organizacional (r = 0,42; p <0,01).   
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Tabela 1. Correlações entre os níveis de motivação, 

engajamento e comprometimento organizacional afetivo com 

as dimensões satisfação no trabalho.  

 

Satisfaç

ão no 

trabalho 

Níveis de 

Motivação 
Engajamento  

(Absorção) 
Engajamento  

(Vigor) 

Comprometim

ento 

organizaciona

l 
ST. 

Com os 

colegas 

0,07 0,14 0,01 -0,11 

ST. 

Com 

salário 

0,32** 0,20* 0, 25* 0,42** 

ST. 

Com 

chefia 

0,48** 0,33** 0,28** 0,03 

ST. 

Naturez

a do 

trabalho 

0,28** 0,30** 0,17 0,08 

ST. 

Cond. 

Trabalh

o. 

0,25* 0,29** 0,17 0,23* 

ST. 

Desenv. 

Carreira 

0,47** 0,33** 0,07 0,21* 

ST. Est. 

de 

lideranç

a (G.T.) 

0,51** 0,48** 0,34** 0,07 

ST. Est. 

de 
0,53** 0,35** 0,28** 0,18 
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lideranç

a (G. I) 

ST. 

Higiene 

e 

Segura

nça 

0,48** 0,26 0,26** 0,29** 

 

Nota: N = 100, *p < 0,05; **p < 0,01; ST: Satisfação no trabalho  
 

O dinheiro ganho com o trabalho está coligado à 

expectativa de independência e autonomia do colaborador, 

podendo estar presente, e por vezes, sendo projetado ao futuro. 

O colaborador trabalha por muitas horas galgando um 

progresso hierárquico para passar a receber remunerações 

maiores, assim, alcançar seus sonhos (MORIN; TONELLI; 

VIEIRA, 2007). Ademais, segundo Marras (2000), os recursos 

humanos e a administração buscam avaliar o desenvolvimento 

e estruturas salariais baseando-se nas limitações e exigências 

de cada cargo, recorrendo aos parâmetros das médias salariais 

do mercado e avaliações internas. No entanto, as estratégias 

de Recursos Humanos visam atrelar a forma de avanço e 

desenvolvimento de médio e longo prazo, em que os 

colaboradores recebem a mais mediante sua colaboração para 

o sucesso do negócio.  

A variável satisfação com a natureza do trabalho se 

associou com o fator engajamento absorção (r = 0,30; p<0,01, 

A satisfação com promoções correlacionou positivamente mais 

fortemente com o fator comprometimento organizacional afetivo 

(r =0,30; p<0,01). O interesse pelo trabalho se associa ao nível 

de ligação entre os quesitos do trabalho e ao conjunto de 

valores mediante a capacidade e a importância que o individuo 
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atribui. A realização das atividades proporciona a execução de 

seus talentos e competências, aprender novas habilidades, 

adquirir novas experiências, resolver problemas, adquirir novos 

conhecimentos, ou seja, aumentar sua autonomia e 

desempenhar sua potencialidade (MORIN, 2002). 

Em  relação às relações entre satisfação com o 

desenvolvimento de carreira, esta se correlacionou com os 

níveis de motivação (r =0,47; p<0,01) e o fator engajamento 

absorção ( r = 0,33; p<0,01). Segundo Chiavenato (2004), a 

evolução das pessoas está associada à evolução de sua 

carreira. A carreira é uma continuação ou sequência de 

patentes ocupadas por uma pessoa no decorrer de sua vida 

profissional. A carreira supõe evolução profissional sucessiva e 

cargos de níveis cada vez mais altos e complexos. A evolução 

de carreiras é conquistada quando as organizações buscam 

agregar outros programas de RH, como (treinamento e 

desenvolvimento), avaliação de desempenho e planejamento 

de RH.  

Por sua vez, a variável satisfação com estilo de liderança 

gestor topo e gestor intermediário correlacionaram-se com os 

níveis de motivação (r = 0,51; p < 0,01 e r = 0,53; p < 0,01, 

respectivamente), se correlacionaram também com mais dois 

fatores quais sejam: engajamento absorção (r = 0,48; p < 0,01 

e r = 0,35; p < 0,01, respectivamente) e Engajamento vigor (r = 

0,34; p < 0,01). Torna-se fundamental que um líder procure se 

relacionar bem com as pessoas na empresa, além de saber dar 

exemplo, é necessário ser exemplo em qualquer hora e lugar, 

mesmo não recebendo de seu superior a mesma afeição e 

gentileza (SANT’ANNA; PASCHOAL; GOSENDO, 2012) 
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A variável satisfação com a higiene e segurança 

correlacionou-se com os níveis de motivação (r=0,48; p<0,01). 

As correlações entre os níveis de motivação também se 

correlacionaram com as variáveis do engajamento no trabalho 

em seus dois fatores (absorção e vigor) e comprometimento 

organizacional afetivo, como podem ser verificados na tabela 1. 

Diante disso, verificou-se especificamente a correlação 

entre as dimensões de engajamento, motivação e 

comprometimento organizacional. Assim, observou-se que os 

níveis de motivação correlacionaram-se com engajamento 

“absorção” e comprometimento organizacional ( r = 0,36; p < 

0,01 e r = 0,30; p<0,01, respectivamente), correlacionaram-se 

também o fator engajamento “vigor” (r = 0,39; p<0,01 e r = 0,40; 

p<0,01, respectivamente). 

Desse modo, o conceito de Engajamento no trabalho 

teve uma influência com as demais variáveis, pois, de certa 

forma contribuiu para o comprometimento dos profissionais e 

sua motivação no trabalho (BAKKER, ET AL, 2007). Portanto, 

os indivíduos que apresentam absorção e vigor, 

consequentemente, tendem a demonstrar níveis elevados de 

resiliência, otimismo e eficácia, bem como as dimensões de 

motivação e comprometimento organizacional afetivo 

(BLEDOW; SCHMITT, 2008). 

 

4 CONCLUSÕES  

 Este estudo teve como objetivo geral identificar o 

engajamento e a satisfação no trabalho dos colaboradores de 

uma indústria de calçados situada no Estado da Paraíba, e 

como objetivos específicos: averiguar o engajamento no 
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trabalho dos colaboradores de uma indústria de calçados, 

identificar o nível de motivação e a satisfação no trabalho dos 

colaboradores da indústria de calçados e verificar as 

correlações entre as três variáveis: engajamento, nível de 

motivação e satisfação no trabalho dos colaboradores de uma 

indústria de calçados. Diante do exposto, pode-se afirmar, de 

forma geral, que os objetivos propostos para esta pesquisa 

tenham sido alcançados, e a hipótese foi corroborada com os 

resultados.  

Esse estudo teve como contribuição os campos de 

investigação de motivação e comprometimento organizacional 

afetivo, que demonstraram em seus resultados, pontos 

significativos e essenciais, pois foram importantes e 

consideráveis para os indicadores das correlações entre 

engajamento e, satisfação no trabalho.  

Dessa forma, de acordo com os resultados obtidos na 

pesquisa, sugere-se como contribuição a área de produção da 

indústria de calçados, por meio de características identificadas 

nos colaboradores, uma adequação nos processos, 

identificando as necessidades desses indivíduos para a 

promoção na satisfação no trabalho. Portanto, pode-se concluir 

que as variáveis obtiveram correlações significativas entre 

engajamento e satisfação no trabalho e suas dimensões. 

Embora, o objeto de estudo tenha sido um tema específico do 

contexto brasileiro, os resultados obtidos na pesquisa foram 

consistentes e significativos tornando-a uma pesquisa mais 

aprofundada e consolidada. 

Ademais, apresenta-se como limites na pesquisa, por se 

tratar de uma amostra reduzida de apenas 100 colaboradores 

da área de produção, o que não pode generalizar os achados. 
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Foram realizadas correlações entre as variáveis (motivação, 

engajamento e satisfação no trabalho). Sugerem-se novas 

pesquisas em outros setores da indústria e com outras variáveis 

como: enfrentamento de estresse e qualidade de vida no 

trabalho Estudos futuros poderão desenvolver maiores 

conhecimentos acerca do engajamento e satisfação no trabalho 

dos colaboradores de uma indústria de calçados, mediante as 

dimensões que venham promover a satisfação desses 

indivíduos.  

Os resultados alcançados nesse estudo constituíram 

para uma prática nas organizações em que muitas vezes, há 

uma necessidade e investimento em seus colaboradores no 

que se refere a relacionamento interpessoal, segurança, 

otimismo e confiança em seu ambiente de trabalho, pois, o 

engajamento no trabalho apresenta relação com a satisfação. 
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RESUMO: As marcas deixadas pela escravidão influenciaram 
as relações sociais entre as classes A categoria profissional 
das empregadas domésticas vem sendo exposta a uma 
marginalização social oriunda dessas raízes históricas.. O 
trabalho doméstico, apesar de estar enraizado na história e no 
contexto da escravidão, do colonialismo e de outras formas de 
servitude, tornou-se uma forma de emprego remunerado para 
cerca de 52 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria dos 
quais são mulheres. Todavia, embora seja um número 
expressivo de trabalhadores, este trabalho ainda é considerado 
como um trabalho que se encontra às margens do sistema e 
do atual mercado de trabalho. Nessa direção, partindo de uma 
abordagem qualitativa de leitura e análise, o presente capítulo 
tem por objetivo discutir a compreensão da relação trabalho-
saúde sob a perspectiva da Psicodinâmica com enfoque na 
categoria dos profissionais que realizam o trabalho doméstico. 
É muito importante trazer o emprego doméstico para fora de 
sua invisibilidade e desvalorização e situá-lo na categoria de 
uma profissão, um trabalho aprendido e com requisitos 
próprios. Desnaturalizar o preconceito existente em torno desta 



O TRABALHO DAS EMPREGADAS DOMÉSTICAS À LUZ DA PSICODINÂMICA 

597 
 

categoria profissional para fazer valer, também para essa 
forma de prover o próprio sustento, as mesmas noções e 
princípios que integram as demais ocupações existentes no 
mercado de trabalho. 
Palavras-chave: Trabalho doméstico. Psicodinâmica. Saúde 
do trabalhador. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A psicologia do trabalho se origina em um campo de 

estudos sobre os determinantes da atividade do trabalho, sobre 

a conduta das pessoas, focando em seus aspetos individuais 

ou coletivos. Na prática, a psicologia do trabalho defende a 

objetividade no tratamento dos comportamentos humanos 

relacionados ao trabalho.  

Com a evolução, tornou-se desejável e necessária a 

interação entre a teoria e prática. Aperfeiçoar os métodos de 

análise das condutas no trabalho tem proporcionado uma 

ampliação nas estratégias de intervenção dos psicólogos do 

trabalho, produzindo interfaces com outras disciplinas 

científicas.  

O trabalhador deve ser o elemento mais importante no 

processo de trabalho para a análise do que seja “saúde no 

trabalho”. Por meio da organização do processo de trabalho, 

podem-se observar as variadas formas de consumo da força de 

trabalho, que acarretam assim em desgaste do trabalhador. 

Para a realização de um estudo sobre as condições de saúde 

de um grupo profissional deve-se levar em consideração a 

complexidade das relações entre saúde e trabalho, que vão 

além da visão tradicional da saúde ocupacional, restrita ao 

trabalho industrial e a uma visão limitada do ambiente de 

trabalho.    
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No que se refere a díade saúde-doença do trabalhador, 

é sabido que esta é diretamente afetada pelas relações no 

trabalho; Isto não deve ser reduzido a uma relação de uma 

única causa entre doença e um agente específico; ou de 

múltiplas causas, entre a doença e um grupo de fatores de 

riscos (físicos, químicos, biológicos, mecânicos), presentes no 

ambiente de trabalho. Saúde e doença estão condicionados e 

determinados pelas condições de vida das pessoas e são 

expressos entre os trabalhadores também pelo modo como 

vivenciam as condições, os processos e os ambientes em que 

trabalham (AGOSTIN; ANDRIGHETTI; SOUZA, 2014). 

 O presente capítulo traz um apanhado geral acerca da 

saúde do trabalhador e tem por objetivo propôr uma discussão 

desta temática compreendendo a díade saúde-trabalho das 

empregadas domésticas  sob a perspectiva da teoria da 

Psicodinâmica do Trabalho. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO  

 

O presente trabalho se propôs a discutir, a partir de uma 

abordagem qualitativa de leitura e análise, a compreensão da 

relação trabalho-saúde sob a perspectiva da Psicodinâmica 

com enfoque na categoria dos profissionais que realizam o 

trabalho doméstico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Saúde do trabalhador à luz da Psicdinamica 

 

Para Dejours (2017), o conceito de saúde como sendo 

um completo bem-estar bio-psico-social é um conceito 

equivocado e intangível. O autor aponta que a saúde, ao invés 
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de ser um estado, é na verdade uma variabilidade, ou seja, a 

cada momento somos diferentes.  

Canguilhem (2006), também corrobora com esse 

conceito à medida em que aponta que, para o sujeito ser 

considerado  sadio não basta apenas que ele seja normal em 

uma determinada situação; o autor afirma que que o que 

caracteriza a saúde seria justamente essa possibilidade de 

ultrapassar a norma que define o normal momentâneo, a 

possibilidade de tolerar infrações à normal habitual e de instituir 

novas normas em situações novas.  

A doença, muitas vezes é vista como uma restrição à 

possibilidade de tolerar ou enfrentar as variabilidades do meio 

de trabalho, diminuindo a capacidade de regulação do ser 

humano, porém, a saúde por si só não pode ser considerada 

normalidade pois o indivíduo pode estar apenas  bem adaptado 

em seu contexto enquanto as condições daquele contexto se 

mantiverem estáveis. (ATHAYDE; MUNIZ; FRANÇA; 

FIGUEIREDO, 2010) 

Segundo Sato (2014), é essencial que, independente do 

modelo de gestão implantado, o que interessa, de fato, à saúde 

mental ainda é a possibilidade de o trabalhador ter o controle 

sobre os seus próprios contextos de trabalho e o local onde se 

realizam as tarefas.  

Dessa forma, compreende-se o quanto o contexto 

desempenha um papel fundamental que dita os modos tanto de 

produção quanto relacionais, de modo que ao enfrentar sozinho 

o sofrimento da realidade de trabalho, o trabalhador adoece. 

Assim sendo, o isolamento e a desconfiança que são postas na 

realidade de trabalho devido à prescrição imposta, por vezes, 

por uma gestão competitiva, implica na fragilização tanto do 

indivíduo como das relações entre os trabalhadores, de modo 

que o trabalhador precisará dar conta individualmente de sua 
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realidade, sofrendo diversos riscos para a sua saúde, uma vez 

que a fragilidade instaurada nas relações passa a se implicar 

também na fragilidade do trabalhador que ora se encontra 

solitário diante de um sofrimento que o isola e o leva a 

desconfiar dos demais, gerando as então conhecidas como 

patologias da solidão (LANCMAN; SZNELWAR; DEJOURS, 

2012). 

Nesse sentido, diante de todos esses quadros de 

sofrimento, ao contrário da psicopatologia do trabalho, a 

psicodinâmica passa a buscar compreender o que seria a 

normalidade, buscando compreender de que forma o 

trabalhador consegue manter-se em normalidade. (SILVA; 

DEUSDEDIT; BATISTA, 2015) 

O interesse pelas condições de vida e trabalho do 

conjunto de trabalhadores em potencial se desenvolveu desde 

a Revolução Industrial. Particularmente no século XIX 

encontram-se estudos acerca desta questão social. Assim 

como a preocupação com o trabalho humano e suas 

transformações remonta ao período pré-cristão (ATHAYDE, 

2010).  

Do ponto de vista teórico, a Psicodinâmica do Trabalho 

apesar de ser uma abordagem recente e escassa no meio 

acadêmico, tem apresentado resultados e respostas a 

inquietações do conflito do mundo trabalho. Temas 

relacionados ao estudo da psicologia do trabalho, que envolvem 

o interesse por estudar o mundo do trabalho e seus desafios, 

ou seja, prazer e sofrimento, inclusão exclusão social e trabalho 

(BUENO; MACÊDO, 2012). 

A psicodinâmica tem como ponto central a relação entre 

o sujeito e a sua organização de trabalho como determinante 

do sofrimento mental e a realidade do trabalhador é condição 

necessária para que aja a estabilidade psicossomática. Para 
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Dejours (2017), a carga psíquica do trabalho é aumentada 

quando a liberdade de agir do trabalhador sofre uma 

diminuição. Quando não há mais uma possibilidade de 

organizar o trabalho por parte do trabalhador, têm-se então o 

domínio do sofrimento. 

O sofrimento passa então a designar o campo que 

separa a doença da saúde, pois existe, ás vezes,  entre o 

homem e a organização prescrita para a realização do trabalho, 

um espaço de liberdade que autoriza uma negociação, ou seja, 

uma invenção do trabalhador sobre a própria organização do 

trabalho, para adaptá-las às suas necessidades e também para 

torná-las mais congruentes com o seu desejo.  

A pesquisa em psicodinâmica do trabalho se desenvolve, 

basicamente, penetrando no campo da vivência subjetiva, do 

sofrimento e do prazer no trabalho. A questão principal da 

psicodinâmica do trabalho se volta para a demanda dos 

trabalhadores que participarão da investigação, da análise e da 

interpretação do material de pesquisa, pois se pressupõe que 

para chegar ao sofrimento é preciso passar pela palavra dos 

trabalhadores.  

Dessa forma, compreende-se que a psicodinâmica 

preconiza uma aproximação da realidade de trabalho para que, 

de fato, possa melhor entender suas demandas. Assim, é 

preciso compreender que o contexto organizacional tem 

importante influência com relação à toda a conjuntura de 

sofrimento discutida anteriormente e é nesse sentido que 

Lancman; Sznelwar e Dejours, (2012) afirma que essas novas 

formas de dominação apresentam uma importância para a 

avaliação individualizada dos desempenhos, de forma que 

quando essa avaliação se alia a contratos de metas ou a um 

modo de gestão por objetivos, quando também efetivada em 

centros de resultados ou de rentabilidade, promove uma 
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concorrência generalizada tanto a nível da organização, dos 

agentes, quanto filiais, enfim, de toda a conjuntura do trabalho.  

 

3.2 O trabalho doméstico e as relações de gênero 

  

Ao longo dos séculos pôde-se constatar que,  

Indubitavelmente, existe uma visível desigualdade entre as 

mulheres e seus companheiros na esfera doméstica quando se 

refere à divisão sexual do trabalho (MENDES, 2016). 

As imagens construídas sobre as mulheres são 

apropriadas por homens e mulheres legitimando posições 

sociais assimétricas entre esses grupos. Essas posições são, 

de modo geral, hierárquicas e desiguais, ocorrendo a 

dominância do masculino sobre o feminino. No mercado de 

trabalho, por exemplo, percebemos algumas peculiaridades da 

mão-de-obra feminina: ainda observa-se segregação 

ocupacional, maior dificuldade de inserção, desvalorização 

cultural, acentuada desigualdade salarial entre os sexos, taxas 

de desemprego proporcionalmente maiores, dupla jornada de 

trabalho, discriminações quanto aos direitos sociais e 

trabalhistas e aumento da presença feminina em ocupações 

precárias (HIRATA, 2015). 

Segundo Costa (2012), o gênero é uma construção 

cultural e social e, como tal representa um processo contínuo e 

descontínuo da produção dos lugares de poderes do homem e 

da mulher em cada cultura e sociedade. Para esta autora, com 

a revolução industrial no século XIX, estabeleceu-se uma 

separação radical entre o trabalho remunerado e o trabalho 

doméstico; Um pouco mais a frente, mas ainda  dentro desse 

contexto, faz-se necessário relembrar que o ingresso da mulher 

no mercado de trabalho no século XX fez crescer a demanda 

por vários tipos de trabalho e dentre eles, pode-se colocar em 
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lugar de destaque o trabalho doméstico remunerado, que 

durante muito tempo teve a finalidade de fazer com que as 

trabalhadoras pudessem manter o bem-estar de seus lares.  

De acordo com Bruschini e Lombardi (2013), desde o 

século passado, o serviço doméstico vem absorvendo cerca de 

um quinto das trabalhadoras; Além disso, as possibilidades de 

trabalho das mulheres frequentemente são limitadas pelas suas 

responsabilidades domésticas e familiares e responsabilidades 

essas acumuladas.  

Elaborar uma perspectiva de análise que incorpore a 

categoria gênero como ferramenta permite a identificação das 

complexas articulações entre as relações de produção e as 

relações de gênero, contribuindo para a compreensão sobre 

como as mudanças no “mundo do trabalho” e suas significações 

tensionam e significam as relações entre os âmbitos produtivo 

e reprodutivo da vida social (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2016) 

Considerando que o adoecimento psíquico tem sido mais 

prevalente entre as mulheres e ao analisar a questão do 

trabalho a partir de uma perspectiva de saúde e também de 

gênero, podemos destacar o que alguns teóricos passaram a 

definir como divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do 

trabalho, mediada por situações historicamente dadas entre 

pessoas de sexo oposto, fundamenta-se na ideia da relação 

antagônica entre homens e mulheres, mas também nas 

relações de exploração que sofrem os sexos. A "divisão social 

e técnica do trabalho são acompanhadas de uma hierarquia 

clara do ponto de vista das relações sexuadas de poder” 

(HIRATA, 2015). 

Hirata (2015) observa que o conceito de trabalho deve 

ser ampliado, incluindo o trabalho doméstico, o trabalho não 

remunerado e o trabalho informal. A inclusão desses elementos 

permite evidenciar uma massa de trabalho invisível, realizado 
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por mulheres, no conceito de trabalho, nos chamando a atenção 

para a sua dimensão sexuada.  

A crescente participação de mulheres na força de 

trabalho, as mudanças na organização do trabalho e a 

intensificação do trabalho, bem como a falta de políticas, a 

conciliação do trabalho e da vida familiar, o declínio na 

prestação do estado de serviços de cuidados, a feminização 

da migração internacional e o envelhecimento das 

sociedades aumentaram a demanda por trabalho de 

cuidados em anos recentes (BRUGINSKI, 2013). 

Durante esse período inicial de inserção da mulher no 

mercado de trabalho, ocorreu que a demanda pela mão-de-obra 

feminina, no espaço da produção, nas sociedades com um 

histórico de regime escravocrata, era desigualmente superior 

para as mulheres brancas, restando às mulheres negras o 

trabalho doméstico. O isolamento característico do espaço 

doméstico, o estigma de trabalho não-econômico, da baixa 

qualificação, e o fato de tratar-se de mulheres pobres e oriundas 

de grupos étnicos socialmente desfavorecidos, fez com que o 

trabalho doméstico remunerado se constituísse como uma 

atividade sem valor social, excluída inclusive dos direitos 

adquiridos pelos outros trabalhadores. (CAMPOY, 2012). 

O emprego doméstico é um dos maiores guetos 

femininos, pois trata-se de uma ocupação na qual mais de 90% 

dos trabalhadores são mulheres (BRUSCHINI; 

LOMBARDI,2013) 

De acordo com Cristo (2015) a história das empregadas 

domésticas brasileiras possui tantas similaridades e facilmente 

remete- se à Colônia e ao Império (Cristo, 2015). Ademais, 

dentre suas manifestações contemporâneas, o trabalho 

doméstico é uma organização global e um fenômeno que 
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perpetua hierarquias com base em gênero, raça, casta e 

nacionalidade (Bonetti & Abreu, 2011). 

Além dessa origem histórica, pode-se dizer que trabalho 

doméstico é considerado trabalho feminino e isso corroborou 

para discriminação deste em relação a outras classes de 

trabalhadores. (CRISTO, 2015) 

As marcas deixadas pela escravidão influenciaram as 

relações sociais, prova disto é a reação que a Emenda 

Constitucional n. 72, conhecida como “Lei das domésticas” 

causou na sociedade brasileira atual.  

As reações da sociedade a respeito da implementação 

desta lei fundam-se em argumentos que estão na origem dos 

estereótipos sobre o trabalho doméstico, a saber: o trabalho 

braçal, o trabalho de mulheres, o trabalho afetivo e não 

profissional. Estes estereótipos, ao que tudo indica, 

permanecem atualmente, principalmente naquela parcela da 

sociedade em que a conquista de direitos dos trabalhadores 

representa perda de privilégios e de poder.  

É sabido que o ser humano um ser social e histórico, um 

ser constituído no seu movimento, em todas as suas fases e 

processos de mudança ao longo do tempo, pela cultura e 

condições sociais produzidas pela humanidade (Gonzalez, 

2017).  

Uma das formas de exclusão mais presente nas 

sociedades contemporâneas é aquela representada pela 

dificuldade temporal ou prolongada de acesso ao mundo do 

trabalho. Segundo Araújo, Pinho & Almeida, (2005), o 

sofrimento associado ao trabalho doméstico decorre de tensões 

geradas pelas suas características de monotonia, 

repetitividade, desvalorização e pelas demandas dos papéis 

sociais aos quais a mulher deve atender. A vivência cotidiana 

dessas tensões, acumuladas ao longo do tempo, pode, como 
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apontam vários estudos, cristalizam diferentes formas de 

adoecimento psíquico.  

A exclusão contemporânea é diferente das formas 

anteriores de discriminação e segregação pois cria globalmente 

uma massa de indivíduos desnecessários ao processo 

produtivo. A eles são atribuídos os males da sociedade. 

Despreparo para o emprego e a violência social, por exemplo. 

Assim pobreza e exclusão no Brasil são faces da mesma moeda 

(SAWAIA, 2017). 

 

3.3 Empregadas domésticas no Brasil 

A definição legal de trabalhador doméstico vem sendo, 

paulatinamente, modificada ao longo da história (LEITE; 

LEITE; LEITE, 2015).  

No Brasil e em alguns países do mundo, historicamente, 

o trabalho doméstico encontra muitas similaridades com o 

papel exercido por escravas, mucamas e criadas em outras 

épocas. O trabalho doméstico realizado por escravos, 

principalmente no Brasil, foi um fator importante na 

estruturação da vida privada patriarcal bem como na 

estruturação do modelo atual de divisão sexual do trabalho 

(Hirata, 2015). 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

(2013), o trabalho doméstico é uma das profissões mais 

antigas e importantes em numerosos países para muitas 

mulheres. Como citado anteriormente, esta profissão 

encontra-se ligada a global história da escravidão, do 

colonialismo e de outras formas de servidão. 

Ainda segundo estudo da OIT, em 117 países, o Brasil é 

o maior mercado de mão de obra doméstica com 7,2 milhões 
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de profissionais formais e informais, dentre elas 73,8% não 

possuem carteira de trabalho e recebem 30% a menos que 

os trabalhadores formais (BOSKOVIC, 2013). 

segundo Salih (2013), os trabalhadores domésticos são 

considerados não qualificados, e muitas vezes eles não são 

reconhecidos. Talvez, isso se deve ao fato de que pouco se 

sabe sobre as pessoas que fazem esses postos de trabalho 

ou sobre as condições em que trabalham. Trabalho 

doméstico é em grande parte não regulamentado e cai dentro 

do setor de trabalho informal. (SALIH, 2013) 

Para Schlindwein (2015) a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada em 1943, ignorou a categoria, sob 

a alegação de que as trabalhadoras domésticas 

desempenhavam atividades de caráter não econômico. Além 

disso, a Constituição Federal de 1988 limitou o acesso das 

empregadas domésticas a somente 9 (nove) dos 34 (trinta e 

quatro) direitos já garantidos aos demais trabalhadores. 

Desde o estabelecimento da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), em 1943, as trabalhadoras domésticas têm 

sido visivelmente excluídas da aquisição de uma série de 

direitos trabalhistas ou têm tido acesso parcial a eles. Com 

efeito, ainda que o trabalho doméstico já se constituísse em 

um ofício que empregava milhões de brasileiras, 

especialmente negras, a Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT) ignorou sua existência, e o trabalho doméstico só foi 

novamente objeto de regulamentação em 1972, com a 

promulgação da Lei nº 5.8592. (PINHEIRO; GONZALES; 

FONTOURA, 2012). 

Em março de 2013 o Senado brasileiro aprovou 

proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 72/2013 que 
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estende aos empregados domésticos todos os direitos 

outrora outorgados às demais classes de trabalhadores 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A 

proposta também conhecida como PEC das Domésticas 

garante a essa classe trabalhadora o direito, entre outras 

coisas, ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) e indenização em caso de demissão sem 

justa causa, que deverá ser regulamentada posteriormente 

por projeto de lei complementar. 

Os empregados que trabalham em domicílios — caso 

de faxineiras, jardineiros, cozinheiras e babás, por exemplo 

— também passaram a ter a jornada máxima de trabalho 

estabelecida em oito horas diárias e 44 horas semanais. 

Caso o serviço se prolongue para além desse período, eles 

também passam a ter direito ao recebimento de horas extras 

de 50% a mais que o valor da hora normal e adicional noturno 

de 20%, no caso de o trabalho ocorrer após as 22h. 

Embora a PEC 72/2013 tenha sido promulgada em 

março de 2013 ela só veio a ser sancionada de fato com a 

Lei Complementar nº 150/2015 – que Regulamentou a PEC 

supracitada, ou seja, dois anos depois. Apenas em 26 de 

março de 2013, quase 125 anos depois do fim da escravidão, 

a aprovação do projeto de emenda constitucional conhecido 

como ‘PEC das Domésticas’ estendeu à categoria direitos 

básicos, como jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 

horas semanais, pagamento de horas extras e adicional 

noturno, fundo de garantia por tempo de serviço e seguro-

desemprego (TELLES, 2014) 

A aprovação da Emenda Constitucional nº 72, em 2013, 

representou um marco para o fortalecimento da profissão de 
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empregada (o) doméstica (o), ampliando os direitos 

trabalhistas das (os) trabalhadoras (es) domésticas (os). A 

emenda alterou o parágrafo único do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 e acrescentou 16 novos direitos – já 

assegurados aos demais trabalhadores urbanos e rurais 

contratados pelo regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) – para essa categoria, alguns com aplicação 

imediata e outros que dependem de regulamentação. 

Com a aprovação da lei, alguns dos novos direitos que 

foram concedidos à classe trabalhadora ganharam papel de 

destaque dentre estes estão: (1) 8 (oito) horas diárias e 44 

(quarenta e quatro) semanais, observado o disposto nesta 

Lei. (2) Inclusão do empregado no Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); (3) Seguro-desemprego; (4) 

Salário-família; (5) Licença maternidade; (6) férias 

remuneradas). A ideia inicial da Proposta de Emenda à 

Constituição era equiparar os direitos das domésticas aos 

demais trabalhadores e com isso formalizar e tentar corrigir 

uma dívida histórica para com milhões de mulheres 

brasileiras, além de gerar crescimento econômico para o país. 

Apesar de existir algum receio por parte das próprias 

empregadas domésticas de seu trabalho cair ainda mais na 

clandestinidade devido aos custos que o empregador deverá 

ter para regularizar a situação do empregado, as empregadas 

domésticas receberam têm nesse projeto uma esperança 

bem como uma garantia de que seus direitos lhes serão 

assegurados de fato. 

Com a promulgação desta emenda constitucional, 

houve maior visibilidade dos problemas enfrentados pelas 
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trabalhadoras domésticas em seu ambiente de trabalho e sua 

relação com os empregadores.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

O trabalho doméstico é uma das profissões mais antigas e 

importantes para muitas mulheres em muitos países. Ela está 

ligada ao global história da escravidão, do colonialismo e de 

outras formas de servidão. 

As trabalhadoras domésticas não representam apenas uma 

classe trabalhadora, representam a história de uma sociedade. 

A partir da explanação do presente capítulo, considera-se viável 

refletir sobre o campo da saúde mental das trabalhadoras 

domésticas que por sua vez pode ser negativamente afetada 

pela exclusão e preconceito frente a atividade exercida por 

estas profissionais. 

Neste sentido, faz-se necessário desnaturalizar o 

preconceito existente em torno desta categoria profissional para 

fazer valer, também para essa forma de prover o próprio 

sustento, as mesmas noções e princípios que integram as 

demais ocupações existentes no mercado de trabalho. 

Diante do exposto torna-se também imprescindível às 

pesquisas que estudam o trabalho feminino que estajam 

atentas às produções de sentidos que emergem das relações 

de gênero, pois elas explicam os atributos que cada cultura 

impõe ao masculino e ao feminino. Principalmente ao se 

estudar o trabalho doméstico, reinado predominantemente 

feminino, pode-se perceber esses lugares sociais e 

culturalmente construídos como uma relação de poder entre os 

gêneros. 
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Este trabalho trouxe contribuições que podem ser utilizadas 

no âmbito da construção de novas leis e políticas públicas que 

se estendam às empregadas domésticas bem como a qualquer 

classe trabalhadora que ainda não tenha os seus direitos 

básicos assegurados pela lei e que possam vir a garantir a 

saúde mental e física do trabalhador. 
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RESUMO: O controle do Aedes aegypti representa um desafio 
para a saúde pública mundial. Como é o vetor responsável pela 
transmissão de diferentes agentes biológicos, potencializa o 
surgimento de doenças e agravos, aumentando a necessidade 
da efetividade das ações de controle-prevenção. A estratégia 
brasileira de combate ao vetor é baseada no controle químico, 
utilizando-se agrotóxicos, principalmente os organofosforados e 
carbamatos que, em geral, são pouco específicos, portanto, 
tóxicos para os processos biológicos comuns a muitas 
espécies. Sua utilização pode levar ao aparecimento de efeitos 
indesejados no ambiente e na saúde humana, principalmente 
nos que se expoem diariamente em sua atividade profissional, 
como os agentes de endemias. Para se verificar e tomar 
medidas de prevenção, faz-se necessário conhecer o contexto 
de trabalho em que esses agentes estão inseridos. No 
município de Serra Talhada/Pernambuco, não há relatos sobre 
essa exposição, o que mostra a importância da investigação do 
risco aos quais estão expostos. O objetivo foi analisar a 
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percepção dos agentes sobre as situações de risco no controle 
do Aedes aegypti, através da realização de entrevistas semi-
estruturadas, no Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Serra 
Talhada, em outubro de 2017. Obtiveram-se dados sobre o 
perfil dos agentes, controle de endemias realizado na cidade, 
condições de trabalho e percepção dos riscos pelos 
trabalhadores. 
Palavras-chave: Agentes de combate às endemias. Controle 
químico. Aedes aegypty. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O controle do Aedes aegypti representa um dos 

principais desafios para a saúde pública no mundo. O inseto 

hematófago é considerado um dos mais importantes entre os 

Arthropoda, e durante seu hematofagismo pode transmitir 

agentes biológicos como vírus, bactérias, protozoários e 

helmintos, o que potencializa o surgimento de doenças e 

agravos (ZARA et al, 2016). Reforça-se, portanto, a 

necessidade de efetividade das ações de controle-prevenção, 

desde a vigilância em saúde a níveis mais complexos da 

assistência à mesma. 

No ano de 2016, até a Semana Epidemiológica (SE) 49 

(03/01/2016 a 10/12/2016) foram notificados 1.487.924 casos 

prováveis de dengue no Brasil (BRASIL, 2016). Esse cenário 

configura uma preocupação recorrente, pois tem ocorrido uma 

tríplice epidemia – Dengue, Febre Chikungunya e Zika – além 

do o risco de uma quarta, pela possibilidade da reemergência 

de Febre Amarela na sua incidência urbana. Todas essas 

arboviroses possuem o Aedes aegypti como vetor (MASSAD, 

2017), considerando que ainda há possibilidade de outros 

vetores participarem do ciclo de transmissão, como o Aedes 



PERCEPÇÃO DE RISCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS SOBRE A EXPOSIÇÃO 
A AGROTÓXICOS EM MUNICÍPIO DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

616 
 

albopictus, do dengue, e o Culex quinquefasciatus, do Zika. 

Essa situação influencia no aumento de novos casos, de modo 

que afeta diretamente o processo de saúde-doença no contexto 

urbano. (KANTOR; AYRES; GUEDES et al, 2016) 

As abordagens de controle vetorial no Brasil englobam 

medidas de controle físico, biológico e químico (MERTENS, 

2007), e a estratégia oficial de controle da epidemia é baseada 

neste último, utilizando-se agrotóxicos para controle de 

populações do Aedes aegypti na sua fase adulta (adulticidas) e 

na sua forma larvária (larvicidas). Isso pode ser feito por meio 

do tratamento focal, perifocal e de aspersão aeroespacial de 

inseticidas em Ultra Baixo Volume (UBV) (ABRASCO, 2016; 

BRASIL, 2001). As principais classes utilizadas são a dos 

organofosforados e carbamatos, preconizadas pelo Ministério 

da Saúde, que obedecem às normas da World Health 

Organization Pesticides Evaluation Scheme (WHOPES). 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014) 

Em geral, os pesticidas são pouco específicos, e são 

tóxicos para os processos biológicos comuns a muitas 

espécies, pois a minoria é própria para os processos 

metabólicos do que devem eliminar. Além disso, sua utilização 

pode levar ao aparecimento de uma série de efeitos 

indesejados no ambiente e na saúde humana, principalmente 

nas populações mais expostas a estas substâncias, que são 

reconhecidamente aquelas que lidam diariamente com elas na 

sua atividade profissional, já que isto implica uma exposição 

frequente a estes compostos. (COSTA, 2012) 

As consequências dessa exposição são várias, que vão 

desde mal-estar à irritabilidade, tontura, dor de cabeça, 

náuseas, vômitos, contrações musculares involuntárias, 

sangramento nasal, lesões de mucosas, fibrose pulmonar, 
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alterações genéticas, câncer e até a morte. (OMS,1996; 

COSTA, 2012.) 

Profissionais que lidam diretamente com esse combate 

são os agentes de endemias, que participam de inúmeras 

campanhas anti-vetoriais e sofrem exposição aos grupos de 

pesticidas supracitados.  

Se faz necessário conhecer o contexto de trabalho em 

que esses agentes estão inseridos, pois as alterações na saúde 

dependem de vários fatores que participam da determinação 

das mesmas, dentre eles as características químicas e 

toxicológicas do produto, fatores relativos ao indivíduo exposto, 

condições de exposição ou condições gerais do trabalho; e as 

características clínicas que dependem, também, da ocorrência 

ou não de contato/exposição a um único tipo de produto ou a 

vários deles. (OMS, 1996) 

Entretanto, não há estudos publicados sobre a exposição 

ocupacional dos agentes de endemias no município de Serra 

Talhada, Pernambuco, o que indica a necessidade de investigar 

as situações de risco às quais esse grupo está exposto nos 

espaços de trabalho. 

Tendo isso vista, o objetivo desta pesquisa foi analisar a 

percepção dos agentes de endemias, no município de Serra 

Talhada, Pernambuco, sobre as situações de risco no controle 

químico do Aedes aegypti.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo traz dados relativos aos agentes de endemias 

que desempenham suas atividades no controle químico do 

Aedes aegypti no município de Serra Talhada, PE. Realizou-se 

uma pesquisa de cunho qualitativo, a qual permite responder às 

questões particulares. Ela trabalha com o universo dos 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização das variáveis (MINAYO, 1994). 

A coleta de dados foi realizada com o auxílio de 

entrevistas semi-estruturadas, que é para Minayo (1993) uma 

conversa a dois, feita pela iniciativa do entrevistador destinada 

a fornecer informações pertinentes para o objeto da pesquisa.  

Vale salientar que opção pela entrevista do tipo semi-

estruturada, por combinar perguntas fechadas (ou 

estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade 

de discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições 

prefixadas pelo pesquisador. 

As questões fechadas tinham como objetivo levantar 

dados sociais, como idade, origem, estado civil, se tinham 

filhos, escolaridade e regime de trabalho. Já as questões 

abertas traziam uma abordagem mais subjetiva que visava 

compreender as atividades desenvolvidas no controle químico, 

as condições de trabalho e formas de remuneração. Além de 

verificar a percepção dos trabalhadores acerca das situações 

de vulnerabilidades no ambiente de trabalho e a relação com o 

processo saúde-doença. 

As entrevistas tiveram duração média de trinta a 

quarenta minutos. Todas foram realizadas no local de trabalho 
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– Núcleo de Vigilância Epidemiológica  do município de Serra 

Talhada, no mês de outubro de 2017. A análise dos dados foi 

realizada a partir da análise temática por meio da qual foi 

possível descobrir os núcleos de sentido da comunicação 

(MINAYO, 1994). A amostra selecionada para a pesquisa foi o 

grupo de agentes que realizam o controle químico no município 

de Serra Talhada, que é composto por seis pessoas. As 

entrevistas foram realizadas, no entanto, com cinco, porque um 

dos funcionários estava de férias. 

Esta pesquisa foi realizada após a aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal de Pernambuco, Nº CAAE: 

64635017.9.0000.5208, respeitando o que dispõe a Resolução 

n. 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. Vale ressaltar que 

todos os participantes aceitaram participar da pesquisa de 

forma voluntária. Todos os informantes tiveram sua identidade 

preservada e, para tanto, os entrevistados citados no corpo 

deste texto serão identificados pela letra “E”, seguida do 

numeral correspondente à ordem das entrevistas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perfil dos Agentes de Endemias 

Em 2006 foi publicada a Lei 11.350 , que descreve e 
regulamenta o trabalho do Agente de Combate às Endemias 
(ACEs) e do Agente Comunitário de Saúde (ACS). O texto diz 
que o trabalho dos agentes deve se dar exclusivamente no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que a contratação 
temporária ou terceirizada não é permitida (a não ser em caso 
de surtos endêmicos) e que deve ser feita por meio de seleção 
pública. A Lei diz, ainda, que um dos requisitos para o exercício 
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da atividade do agente de endemias é ter concluído um curso 
introdutório de formação inicial e continuada. (BRAGA, 2007). 

Durante as entrevistas, obteve-se o perfil dos agentes, 
que pode ser observado na Tabela (1). 

  

Tabela 1. Perfil dos Agentes de Endemias 
Variáveis  E1 E2 E3 E4  E5 

Sexo Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
Idade 61 anos 27 anos 29 anos 29 anos 26 anos 
Estado Civil Casado Casado Solteiro Casado Casado 
Número de 
Filhos 

0 0 0 1 0 

Escolaridade 
Ensino 
Médio 

Completo 

Fundamental 
completo 

Superior 
Incompleto 

Superior 
Completo 

Ensino 
Médio 

Completo 
Concursado Sim Sim Sim Sim Sim 
Tempo laboral 20 anos 3 anos 3 anos 3 anos 5 anos 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores 

 

No Brasil, os Agentes de Combate a Endemias (ACE) 
são responsáveis por promover o controle mecânico e químico 
do vetor, cujas ações são centradas em detectar, destruir ou 
destinar adequadamente reservatórios naturais ou artificias de 
água que possam servir de depósito para os ovos do Aedes. 
Outra estratégia complementar preconizada pelo Ministério da 
Saúde é a promoção de ações educativas durante a visita 
domiciliar pelos Agentes Comunitários, com o objetivo de 
garantir a sustentabilidade da eliminação dos criadouros pelos 
proprietários dos imóveis, na tentativa de romper a cadeia de 
transmissão das doenças. (BRASIL, 2009). 

O foco da pesquisa foi os ACEs que realizam o controle 
químico no município estudado. Segundo os sujeitos 
entrevistados, além do combate ao Aedes aegypti, os mesmos 
realizam o combate a outros vetores, como pode ser observado 
nas seguintes falas: 
         “Fazemos pesquisa de campo relacionada a chagas, 
leishmaniose, dengue; dedetizações relacionadas a essas 
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doenças; inspeção de domicílios; captura de larvas de 
mosquito, entre outras coisas”. (E4) 
         “Sou coordenador da campanha de chagas, dengue, 
fazemos vacinação canina, visita domiciliar, captura de larvas, 
borrifação, educação em saúde.” (E1) 

“Fazemos dedetização intradomiciliar e perifocal 
(fumacê)”. (E2) 

Observa-se que está sendo cumprido o que é previsto 
pela lei, o coordenador busca atender as normas do Ministério 
da Saúde, e que a atuação dos agentes está obedecendo 
integralmente à última atualização de regulamentação da 
atuação dos agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate a endemias, que aconteceu em agosto de 2017, 
quando o plenário do senado aprovou a “Lei Ruth Brilhante”. O 
projeto definiu as atribuições, nível de qualificação e condições 
de trabalho dos agentes. Uma das mudanças foi em relação ao 
nível de escolaridade, devendo ter ensino médio completo e 
concluir curso técnico de formação inicial, com carga horária 
mínima de 40 horas (a serem oferecidos pelas prefeituras). 
(BRASIL, 2017) 

 

Controle de Endemias 

Desde a década de quarenta, o controle vetorial, bem 
como de outras espécies consideradas pragas, é feito 
principalmente por meio de controle químico. O primeiro deles 
foi o organoclorado DDT, para o controle do Aedes aegypti, 
durante a campanha da febre amarela, que foi substituído 
posteriormente por outros grupos de inseticidas: 
organofosforados, carbamatos e piretróides. (ZARA et al, 2016) 

Segundo os agentes de endemias entrevistados, foram 
usados diversos tipos de formulações químicas para o controle 
de endemias no município, destacando-se: piriproxifeno, 
Alfacipermetrina, bendiocarbe, delta-metrina, malation. Essa 
estratégia de controle permitiu que os agentes fossem expostos 
a múltiplas formulações químicas e de forma prolongada. 
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         “Os inseticidas usados atualmente são piriproxifeno, 
alfacipermetrina, bendiocarbe, sendo que esse último é o mais 
forte o risco de causar danos a saúde”. (E1) 
         “Os que eram a base de cloro foram substituídos pelos 
os organofosfrados”. (E3) 

Todos os entrevistados afirmaram que houve a mudança 
dos inseticidas, e as falas demonstram que a exposição 
ocupacional a diferentes agentes tóxicos ocorreu sem que os 
mesmos tomassem conhecimento da toxicidade dos produtos. 
Apenas com a proibição imposta pelas agências sanitárias é 
que os mesmos tomaram conhecimento dos riscos 
ocupacionais aos quais estavam expostos. 

Em 2010 houve substituição do uso de inseticidas 
piretróides solúveis em água (Alfacipermetrina, Delta-metrina) 
pelo organofosforado (Malathion) solúvel em óleo vegetal, no 
preparo da calda aplicada nos tratamento espacial a Ultra Baixo 
Volume (UBV) leve e pesada. Houve substituição do larvicida 
utilizado no tratamento focal, da classe dos organofosforados 
(Temephós ou Abate) pelo Diflubenzuron (grupo químico: 
derivado da ureia), isso ocorreu por conta da resistência do 
vetor a este inseticida na maioria dos municípios do país. 
(GOMES, 2014) 
       O método focal acontece com a aplicação de um produto 
larvicida nos depósitos positivos para formas imaturas de 
mosquitos que não possam ser eliminados mecanicamente 
(mosquitos adultos). O tratamento perifocal consiste na 
aplicação de uma camada de adulticida de ação residual nas 
paredes externas dos criadouros situados em pontos 
estratégicos, por meio de aspersor manual, e está indicado para 
localidades recém-infestadas como medida complementar ao 
tratamento focal em pontos estratégicos(forma larvária). 
(BRASIL, 2009) 
 É possível perceber na fala dos agentes de endemias 
como funciona a aplicação dos produtos no município de Serra 
Talhada e quais os procedimentos realizados:  



PERCEPÇÃO DE RISCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS SOBRE A EXPOSIÇÃO 
A AGROTÓXICOS EM MUNICÍPIO DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

623 
 

  “No caso a aplicação é intradomiciliar é colocado em 
todos os vãos da casa e peridomiciliar, que é a parte externa da 
casa e os anexos: telhas, madeiras, tudo que estiver próximo e 
seja um risco para atrair os insetos”. (E4) 

“Primeiro prepara o produto, antes de colocarmos os 
EPIS’S, depois colocamos o veneno na água, e depois 
balançamos a bomba para misturar. Borrifamos na residência 
da cozinha para sala e pedimos para moradores ficarem do lado 
de fora por um tempo, que depende do veneno(1,2 ou 3 horas). 
(E3) 

“A gente pede para o morador sair de casa, começa do 
muro para dentro de casa, borrifando o veneno.” (E2) 

“Colocamos a bomba nas costas na hora da aplicação, é 
pesada quando está com veneno, cabe até 20 litros”. (E3) 

O equipamento portátil costal ou acoplado a veículos é 
usado no tratamento de aspersão aeroespacial de inseticidas 
em UBV, deve ser usado somente para bloqueio de 
transmissão e para controle de surtos ou epidemias, tem como 
função específica eliminar formas adultas de Ae. Aegypti. Ela 
não é seletiva, promovendo a eliminação de qualquer mosquito 
que esteja no ambiente, e seu uso indiscriminado para combate 
de outros insetos não é recomendado. (ZARA et al, 2016) 
         Alguns agentes afirmaram ter recebido treinamento 
antes de iniciarem o combate aos vetores através de 
praguicidas. No entanto, não sabiam explicar por que a 
borrifação era feita daquela forma, ainda havendo contradição 
nas falas de como agiam com o público na hora da aplicação . 
Segundo eles, o treinamento era simplesmente operacional e 
de conduta, ou seja, restringia-se ao preparo e aplicação dos 
inseticidas e ao comportamento, que se espelhava nas 
campanhas anteriores. 

 
Condições de Trabalho 
O combate aos vetores através do uso de pesticidas 

associado às condições de trabalho implicam em riscos à saúde 
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do trabalhador. Em relação ao treinamento recebido para o 
combate ao Aedes aegypti, os agentes afirmaram que o mesmo 
se restringia apenas ao preparo e aplicação dos inseticidas e 
ao comportamento diante das campanhas. No decorrer da 
entrevista, tornou-se evidente por meio das falas que a 
orientação tinha caráter de ordem e não de informação ou 
cuidado, o que acarreta aumento no risco de intoxicação no uso 
de produtos usados. (LIMA et al, 2009) 

“Na capacitação não tem abordagem teórica, é só na 
prática. Coloque a bomba nas costas assim e pode ir.” (E1) 

A jornada de trabalho é de 8 horas diárias, e é sujeita à 
diminuição de acordo com o tempo de contato com o inseticida 
e as condições climáticas: quanto maior a temperatura, maior a 
exposição e irritação dérmica, além de favorecer a absorção 
dessa substância pelas vias respiratórias. 

“De 7:30 às 10:30 não passava disso porque ardia a pele. 
Voltávamos de 14:30 às 17:30 para aplicação com o uso da 
bomba de veneno. De 17:30 as 19:30 a gente aplicava o fumacê 
(nos casos de epidemia). Era tranquilo porque o carro ia 
passando e deixando o veneno pra trás. Era ruim pra quem tava 
em cima do carro.” (E2) 

 Em conformidade com o que mostra Lima (2009), a 
exposição ocupacional está diretamente relacionada à 
quantidade de anos em exercício da função e ao 
desenvolvimento de doenças e agravos à saúde do trabalhador. 

Outro item de destaque foi o fornecimento e o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), necessários para 
amenizar ou evitar o contato com essas substâncias, segundo 
a Norma Regulamentadora (NR) 32. De acordo com os 
entrevistados, a instituição raramente fornecia EPI´s, e quando 
fazia era de qualidade ruim que não oferecia proteção ou em 
quantidade insuficiente. Além disso, quando havia desgaste dos 
equipamentos, não havia reposição. Ao indagarmos os agentes 
de endemias sobre o uso dos EPI´s: 
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“A gente briga pra usar os EPIs. Máscara, macacão 
impermeável, mas não é impermeável, é de brim e acaba 
molhando a pele. A gente leva pra lavar em casa.  Bota de 
borracha, mas eles fornecem bota de couro que não deveria, e 
luvas.” (E1)         

“A gente usa. Bom, é essencial. Principalmente para o 
nosso trabalho. Não tem nem como não usar. Se não usar, o 
risco de intoxicação é máximo.” (E4) 
         “É muito importante. Através dele me protejo contra os 
venenos, pois a maioria é cancerígeno.” 
        Os agentes percebem a importância do uso desses 
instrumentos para proteção dos riscos e  os danos que a 
exposição aos inseticidas acarreta à saúde. O contato com o 
pesticida pode diminuir significativamente com a utilização do 
EPI, sendo de suma importância a identificação e a instrução 
do equipamento para o manuseio mais adequado na proteção 
do trabalhador. Ademais, foram relatados vários acidentes de 
trabalho com a bomba de inseticidas, causando intoxicações 
constantes e agressão à pele, além de os trabalhadores não 
receberem nenhuma assistência. Vale ressaltar que o processo 
de higienização é fundamental para minimizar os efeitos dos 
inseticidas no corpo, pois a maioria deles tem absorção dérmica 
e as roupas impregnadas aumentam o contato dessas 
substâncias com a pele. (LIMA et al, 2009)      
         “Quando a mangueira da bomba se rompe, acaba 
molhando tudo.” (E4) 
 De acordo com a Fundação Nacional da Saúde 
(FUNASA), em seu manual de normas técnicas, deve ser 
evitado, ao máximo, o contato com o inseticida e, caso isso 
ocorra acidentalmente, é necessário trocar o fardamento e lavar 
o local imediatamente com água e sabão. (BRASIL, 2001) 

A Norma Regulamentadora 6 – NR 6 (BRASIL, 2015), 
dita que EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
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suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ao 
ser perguntado sobre o conhecimento da NR 6, obteve-se:  

“Não me lembro agora, se for relacionado ao uso de 
EPI’s, sim.” (E4) 

“A gente segue as normas de rótulo. Normas de catálogo 
do produto com atenção, modo de usar… A gente não tem nem 
certeza se está certo, mas como tá no rótulo e foi liberado pelo 
Ministério da Saúde…” (E1) 

“Sim, conheço algumas, sigo as poucas que 
conheço”(E3) 

“Sim, mas seguir, não.” (E5) 
 A partir dos relatos descritos acima fica explícito o baixo 
nível de conhecimento dos agentes de endemias em relação a 
NR 6, o que pode dificultar o manuseio correto dos EPI´s e 
agravar a exposição decorrente dos produtos químicos 
utilizados no ambiente de trabalho. 

Além dessa problemática, foi relatado o corte no 
adicional de insalubridade, não havendo nenhuma justificativa 
para tal situação. Esse contexto fere  a  Lei 13.342/2016 que 
discorre sobre o exercício de trabalho em condições insalubres, 
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do 
Trabalho , garantindo o  adicional de respectivamente de 40% 
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por 
cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem 
nos graus máximo, médio e mínimo de risco. 

“Recebíamos 40% de insalubridade, eles cortaram para 
20% sem nosso consentimento e sem aviso.” (E4) 

 

      Percepção dos Riscos 
Os trabalhadores foram questionados sobre a existência 

de riscos à saúde na profissão exercida, três dos cinco 
entrevistados responderam afirmativamente à questão e dois 
responderam negativamente. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Lei-13342-2016.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
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“Sim, pode haver um grau de contaminação se você não 
usa os EPI’s e não acompanha as recomendações técnicas do 
Ministério da Saúde.” (E1) 

“Sim, mesmo usando o equipamento de proteção, com a 
máscara, acaba quebrando e inalando o inseticida, não tem 
como manter cem por cento o uso do equipamento.” (E2) 

 “Sim, como a gente trabalha com veneno e inseticida, 
prejudica, mas usamos os EPI’s, aí o contato com inseticida é 
mínimo.” (E4) 

“Acho que não, porque uso bem os EPI’s, e na parte da 
borrifação (sic) tenho muito cuidado.” (E3) 

De acordo com a Norma Regulamentadora 9 – NR 9 
(BRASIL,2016), consideram-se riscos ambientais os agentes 
físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de 
trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar 
danos à saúde do trabalhador. Entre os riscos físicos, podem 
ser citados a exposição diária ao sol (radiação ultravioleta), 
como também a chuva. 

Com esses relatos, percebe-se que é baixo o nível de 
informação e esclarecimento dos agentes sobre os riscos à 
saúde que o trabalho pode trazer. E muitos podem manifestar 
sintomas sem eventualmente associá-los ao trabalho. Esse 
risco pode manifestar-se em cefaleias, vertigens, fadiga, 
insônia, náuseas, vômitos, crepitações respiratórias e dispneia 
como consequência de uma fibrose pulmonar, dificuldade de 
concentração, esquecimento, confusão mental, fraqueza, 
tremores, cãibras, formigamento, visão turva e outros distúrbios 
visuais, e até alterações genéticas, câncer e morte (ARAÚJO 
et.al, 2017; OMS,1996). 

Além disso, são considerados também os riscos de 
quedas de escadas, picadas de animais peçonhentos, mordida 
de cachorro e risco de acidentes, no trajeto percorrido de casa 
até o local de trabalho envolvendo o veículo de locomoção 
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utilizado (PEIXOTO, 2010) ou quando a bomba com o pesticida 
quebra. 

Quando questionados se já se haviam se sentido mal 
durante o período de trabalho, apenas um dos agentes 
respondeu que sim. 

“Em lugares fechado (sic) a gente se sente mal. Quando 
coloca a máscara, perdemos a capacidade de respirar.” (E1) 

Nenhum dos entrevistados afirmou que tenha chegado a 
ver algum morador sentir-se mal durante ou após a aplicação 
de inseticidas em suas residências, porém, não se deve 
considerar a informação como dado absoluto da situação, uma 
vez que, estima-se que para cada caso de intoxicação 
notificado, existam 50 outros não notificados. (MENDES 2005) 

Adiante, questionou-se se o peso dos equipamentos os 
incomodava, tendo em vista que entre os possíveis riscos de 
caráter ergonômico está a condição dos que utilizam uma bolsa 
lateral, que contém as ferramentas de trabalho. Dois 
queixaram-se do peso. 

“Sim, bomba, EPI, incomoda muito... bolsa, prancheta, a 
bomba pesa muito.” (E2) 

“O peso não é muito não, mas aí tem o peso das bombas, 
que é pesado quando vai aplicar os inseticidas.” (E3) 

A sobrecarga dessas ferramentas pode provocar algum 
sintoma, como cansaço físico, problemas na coluna e até 
distensões musculares e de tendões. Essas exposições fazem 
com que os trabalhadores tenham certa limitação e 
incapacidade para o exercício de suas tarefas, já que estão 
expostos a movimentos repetitivos e longas jornadas de 
trabalho. (BRASIL, 2012) 

Com a intenção de evitar futuras doenças e agravos, é 
sugerido que se oferte aos agentes a substituição da bolsa 
lateral por mochila e calçados adequados com amortecedores 
que visem melhorar o impacto da pisada e tornem caminhadas 
menos cansativas (FERREIRA JUNIOR; TORRES; SILVA, 
2015). 
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4 CONCLUSÕES 

 

Com esta pesquisa foi possível observar o perfil  dos 
agentes, como se dá o controle de endemias em Serra Talhada, 
Pernambuco,  as condições de trabalho e a percepção dos 
riscos pelos trabalhadores. 

Em relação ao perfil dos agentes foi constatado que a área 
de atuação está em conformidade com a Lei Ruth Brilhante, e 
que todos foram submetidos e aprovados  a concurso público. 

Sobre o controle de endemias, obtiveram-se os principais 
tipos de pesticidas utilizados no local são Piriproxifeno, Alfa-
sipermetrina, Bendiocarbe, Delta-metrina e Malation. 

Sobre as condições de trabalho, percebeu-se que a 
exposição a diferentes agentes tóxicos ocorreu sem que os 
agentes tomassem conhecimento da toxicidade dos produtos e 
que apenas com a proibição imposta pelas agências sanitárias 
é que souberam dos riscos ocupacionais aos quais estavam 
expostos; e que foi recebido  treinamento antes do início do 
combate aos vetores, porém houve contradição nas falas de 
como agiam com o público durante a aplicação. Além disso, 
relataram que o treinamento recebido se restringia apenas ao 
preparo e aplicação dos inseticidas e ao comportamento diante 
das campanhas e, tornou-se evidente que a orientação tinha 
caráter de ordem e não de informação ou cuidado. Relatou-se, 
ainda, que raramente eram fornecidos  EPI´s, e quando 
acontecia, era feito com materiais de má qualidade e em 
quantidade insuficiente, sem reposição ao desgaste. 

Sobre a percepção de risco, observou-se baixo nível de 
conhecimento dos agentes em relação a NR - 6, porém 
percebem a importância do uso dos EPIs para proteção. Em 
contradição, possuem baixo nível de informação e 
esclarecimento sobre os riscos à saúde que o trabalho pode 
trazer. Além disso, foram relatados vários acidentes de trabalho 
com a bomba de inseticidas, causando  intoxicações constantes 



PERCEPÇÃO DE RISCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS SOBRE A EXPOSIÇÃO 
A AGROTÓXICOS EM MUNICÍPIO DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

630 
 

e agressão à pele, além de os trabalhadores não receberem 
nenhuma assistência. Nenhum dos entrevistados afirmou viu 
algum morador sentir-se mal durante ou após a aplicação de 
inseticidas em suas residências e dois queixaram-se do peso 
carregado no trabalho. 

Percebe-se  que os Agentes de Endemias estão expostos 
a diversas situações de vulnerabilidades no ambiente de 
trabalho. Entendendo pela discussão da Determinação Social 
da Saúde que “as formas de adoecer e morrer são decorrentes 
das relações de trabalho, relações de poder, modos de vida e 
relação com o ambiente” faz-se necessário dar visibilidade a 
esse realidade no sertão de Pernambuco. Dessa forma, 
ressalta-se que fazer saúde é antes de tudo garantir condições 
de trabalho dignas aos Agentes de Combate às Endemias, é 
discutir o modelo mosquitocêntrico do controle vetorial do 
Aedes aegypti que mata e adoece o trabalhador. 
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RESUMO: A Síndrome de Burnout (SB) conceitua-se como 
resposta do organismo aos agentes estressores laborais, sendo 
que o ofício da enfermagem se enquadra na quarta posição 
entre as profissões mais estressantes. Este trabalho trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica exploratória-descritiva da literatura, 
com abordagem qualitativa. O objetivo é identificar os fatores 
relacionados à ocorrência da SB em profissionais de 
enfermagem e assim, analisar seu impacto sobre a qualidade 
de vida dos profissionais e a assistência prestada por estes. 
Realizou-se o levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual 
de Saúde – BVS nas bases de dados: BDENF, SCIELO, 
LILACS. Foram analisados artigos publicados entre os anos de 
2005 a 2016, destes foram selecionados dezesseis, dos quais 
oito buscaram identificar os fatores associados à ocorrência da 
SB em profissionais de enfermagem que atuam na assistência 
hospitalar, estratégia de saúde da Família, residentes e 
acadêmicos, dois buscaram compreender a SB e os fatores 
relacionados à sua ocorrência a partir de revisão de literatura, 
quatro deles retratava os impactos da SB na Qualidade de Vida 
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no Trabalho e assistência prestada e dois retratavam os 
aspectos referentes aos métodos de enfrentamento da SB. A 
SB revelou-se desencadeadora de sofrimento psíquico. A 
atividade laboral do profissional de enfermagem favorece a 
exposição a diversos fatores estressores, sendo importante o 
reconhecimento e delineamento da SB no âmbito individual e 
ocupacional. 
Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Enfermagem. Saúde 
ocupacional. Assistência  de enfermagem. 
  

1 INTRODUÇÃO  

  

A Síndrome de Burnout (SB) é definida como um 

feedback ao estresse laboral crônico, decorrente do 

esgotamento físico e emocional do trabalhador. Sendo 

caracterizado por um conjunto de sintomatologias físicas e 

psíquicas decorrente da má adequação ao ambiente ou 

atividade de trabalho exercida. Esta patologia acomete 

frequentemente profissionais relacionados à assistência à 

saúde e a educação (FRANCO, et al., 2011; TRINDADE; 

LAUTERT, 2010).  

O estresse é compreendido como fator de risco para 

diversas complicações de saúde, não somente um processo 

decorrente de uma mudança de hábitos e estilo de vida 

irregular. Assim, o desgaste além de refletir diretamente nas 

relações familiares e trabalho, contribui significativamente para 

redução do rendimento e elevação das faltas, podendo ainda 

desencadear o uso de drogas (FRANCO et al., 2011, 

RISSARDO; GASPARINO, 2013). 

Para Vilela, Pacheco e Carlos (2013), estresse é uma 

resposta complexa do organismo, quando esta passa por 

momentos ou episódios inesperados. Por ser uma resposta que 
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envolve todo organismo apresenta reações físicas, 

psicológicas, mentais e hormonais.  

O estresse além de ser fator desencadeante da SB é 

também fator de risco para diversas patologias, como doenças 

das artérias coronárias em jovens, alteração do convivo social 

e relações interpessoais do indivíduo, transtornos alimentares, 

entre outros. Sendo Burnout um tipo de estresse ocupacional, 

ou seja, ocorre em decorrência da tensão emocional crônica ou 

contínua de vários anos e a dificuldade em lidar diretamente 

com pessoas no ambiente de trabalho (VILELA; PACHECO; 

CARLOS, 2013).  

Os primeiros achados sobre a SB foram em meados de 

1969, quando Bradley escreveu um artigo científico usando a 

expressão staff burnout para descrever o esgotamento 

profissional na época, porém foi na década de 1970 nos 

Estados Unidos, que começou a realizar estudos mais 

sintetizados e específicos sobre a temática, através destes 

estudos que esgotamento profissional foi caracterizado doença 

e denominado Síndrome de Burnout (SILVA, et al., 2015). 

Em 1974 Freudenberger, médico psiquiatra realizou 

observações das ações e reações de voluntários que prestavam 

cuidados durante o processo de recuperação de indivíduos 

toxicodependentes, durante a observação foi identificado que 

os voluntários apresentavam sintomas clínicos, passando a 

caracterizar a síndrome como uma reação apática à atividade 

laboral, entretanto determinada por características individuais, 

ou seja, cada indivíduo pode apresentar sintomas diferentes, 

contudo alguns deles serão semelhantes (SILVA, et al., 2015).  

A psicóloga Maslach em 1976 iniciou estudos com 

profissionais  que  prestavam  assistência  aos serviços 

humanos,  utilizando  uma  abordagem  psicossocial, 
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diferentemente de Freudenberger que utilizou abordagem 

clínica (SILVA, et al., 2015). 

Perante os estudos que concretizaram a SB como 

resposta aos fatores estressores, Silva, et al., (2015) em sua 

pesquisa dispõe que a mesma é decorrente de um processo 

onde obtém - se a relação de várias condicionantes, como as 

condições de trabalho e relações interpessoais não somente 

fatores individuais. 

Em 1981 Maslach e Jackson elaboraram um conceito 

para a Síndrome de Burnout como sendo uma reação ou 

resposta aos estressores crônicos no trabalho, que ocorre 

quando as estratégias de enfrentamento falham ou são 

insuficientes para lidar com as situações tensas, estressantes e 

que exigem maior responsabilidade e autonomia (SILVA, et al., 

2015). 

O estresse crônico relacionado ao trabalho é 

denominado Burnout. Sendo assim, a Síndrome pode acometer 

profissionais de qualquer área e em qualquer idade, contudo, as 

categorias que exigem maior contato interpessoal são as que 

apresentam maiores probabilidades de desencadear a SB 

(TRINDADE; LAUTERT, 2010, SILVA, et al., 2015).  

Ao decorrer dos anos, observa-se avanços relacionados 

às condições de trabalho, a satisfação profissional, o bem-estar 

e a qualidade de vida dos trabalhadores tanto no ambiente de 

trabalho quanto fora. França e Ferrari, (2012) e Oliveira, Costa 

e Santos (2013), discorrem que esses avanços se encontram 

na implementação de um novo modelo de políticas de saúde, 

voltadas a atender e suprir as necessidades de saúde dos 

trabalhadores. 

França e Ferrari (2012) dispõe que, o estresse tem 

desencadeado preocupação e se tornado motivo de discussão 



SÍNDROME DE BURNOUT E COMPROMETIMENTO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM 

637 
 

em todo mundo. Tanto que, em 1995 a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) passou a considerar o estresse como uma 

epidemia global. 

Para demonstrar como essa síndrome cresceu, só no 

Brasil, no ano de 2007 o Ministério da Previdência Social trouxe 

em um estudo que aproximadamente 4,2 milhões de pessoas 

foram afastadas de suas funções devido ao estresse e destes 

3.852 foram diagnosticadas com SB (FRANÇA; FERRARI 2012; 

SILVA et al., 2015). 

Em 1999 foi publicado o decreto número 3.048 que 

regulamenta a Previdência Social e neste decreto, na parte que 

fala sobre agentes patogênicos causadores de doenças 

profissionais cita que os transtornos mentais desencadeados ou 

relacionados ao trabalho sejam caracterizados como Burnout 

(PEGO; PEGO, 2016). 

Após o estabelecido pelo Decreto citado anteriormente, 

Burnout passou a ser compreendido como um risco ocupacional 

para profissões assistencialistas, como: profissionais da saúde, 

educação e serviços humanos, ou seja, as profissões que mais 

estão propensas à ocorrência da Burnout são as profissões que 

estão mais próximas e em contato direto com a realidade da 

população (OLIVEIRA; COSTA; SANTOS, 2013). 

Nesta perspectiva um estudo feito pelos autores Zanatta 

e Lucca (2015) em um hospital Oncohematológico Infantil 

demonstrou que os profissionais de enfermagem apresentaram 

o maior percentual com domínio sugestivo de Burnout em 

relação aos demais profissionais de saúde.  

Assim sendo a Enfermagem é uma profissão cuja 

essência e especificidade é o cuidado humano com o ser 

humano, que se dá por meio da tomada de responsabilidade 

pelo conforto, acolhimento e bem-estar do paciente. No entanto 
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esses profissionais estão sujeitos às condições inadequadas de 

trabalho, como por exemplo, jornadas prolongadas que levam a 

exaustão, excesso de tarefas, ambiente físico inadequado, 

baixa remuneração entre outros. Todos esses fatores levam a 

um estado de estresse crônico, identificando-se como uma 

profissão de maior incidência de Burnout (MENEGHINI; PAZ; 

LAUTERT, 2015). 

Frente a isso o estresse pode ser observado em diversas 

situações ao longo da vida do sujeito e profissões, 

principalmente nas quais estão associadas a níveis de estresse 

intenso como a enfermagem e medicina, isso se deve ás 

características inerentes da profissão (convívio com pacientes, 

responsabilidade, morte, jornada de trabalho), sendo esses 

fatores responsáveis por desencadear uma sobrecarga física e 

psíquica sobre o sujeito (FRANÇA; FERRARI, 2012). 

A referente pesquisa justifica-se devido à enfermagem 

apresentar-se como uma das profissões mais propensas a 

ocorrência da Síndrome de Burnout atualmente, bem como pelo 

fato desta patologia interferir diretamente na qualidade da 

assistência prestada aos pacientes, e na qualidade de vida dos 

profissionais. (TRINDADE; LAUTERT, 2010; RISSARDO, 

GASPARINO, 2013; SILVA, et al., 2015). 

Assim sendo, esta  pesquisa buscou realizar 

levantamento bibliográfico, que retratasse os fatores 

relacionados à ocorrência da SB em profissionais de 

enfermagem e assim, analisar seu impacto sobre a qualidade 

de vida dos profissionais e sobre a assistência prestada por 

este.  

  

2 MATERIAIS E MÉTODO  
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Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

exploratória-descritiva da literatura, com abordagem qualitativa.  

Esse tipo de pesquisa se adequa ao objeto do estudo 

uma vez que possibilita mais familiaridade com o problema, 

aprimora as ideias, por meio de estudos já publicados para 

vislumbrar os achados importantes sobre o tema (GIL, 2007). 

A busca do objeto de estudo foi realizada através da 

Biblioteca Virtual em Saúde - BVS, nas bases de dados: 

BDENF, SciELO, LILACS. Mediante uso dos descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): “Burnout”, “enfermagem”, “saúde 

ocupacional” e “assistência de enfermagem”.  

Para seleção dos artigos foram estabelecidos como 

critérios de inclusão: textos completos, idioma (português), ano 

de publicação (2005 a 2016) e que correspondiam à temática 

abordada. Os critérios de exclusão foram: dissertações, teses, 

monografias, livros e artigos de periódicos não científicos; 

artigos não disponíveis na íntegra; artigos que não se 

enquadraram no período de publicação determinado; artigos 

com ênfase apenas na doença e não nos impactos 

desencadeados sobre a vida do profissional de enfermagem e 

sobre qualidade da assistência prestada por este. 

Os trabalhos previamente selecionados, 60 (sessenta) 

artigos foram submetidos a uma leitura minuciosa para análise 

da temática e uma melhor compreensão. Quando da 

impossibilidade de obter todas as informações, o artigo foi 

excluído do estudo, havendo, nessa fase, a exclusão de 44 

(quarenta e quatro) trabalhos. Assim, obtivemos como amostra 

final do estudo 16 (dezesseis) artigos que abordam a temática 

referente SB. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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3.1 CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Do total de artigos analisados (8) buscaram identificar os 

fatores associados à ocorrência da Síndrome de Burnout em 

profissionais de enfermagem que atuam na assistência 

hospitalar, estratégia de saúde da Família, residentes e 

acadêmicos; três (3) buscaram compreender a Síndrome de 

Burnout e os fatores relacionados a sua ocorrência a partir de 

revisão de literatura; quatro (4) retratava os impactos da 

Síndrome de Burnout na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

e assistência prestada e três (3) retratavam os aspectos 

referente aos métodos de enfrentamento da Síndrome de 

Burnout. 

 

3.2 FATORES ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DA 

SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Conforme Trindade e Lautert, (2010), os avanços e 

transformações ocorridas nos aspectos econômicos, políticos, 

sociais e técnicos no mundo de trabalho, têm desencadeado 

significativa mudança na saúde dos trabalhadores. Tem - se 

observado ainda, um crescimento notório quanto ao número de 

profissionais da área da saúde acometidos por patologias 

relacionados ao trabalho, resultando na importância de 

investimentos e ações que vise, realizar o diagnóstico das 

causas e assim trabalhar em cima destas, para reduzir sua 

influência sobre a saúde do trabalhador e sobre os possíveis 

danos à saúde do trabalhador. 

Silva e colaboradores (2015) em seu estudo 

evidenciaram a elaboração de um instrumento por Maslach & 
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Jackson, composto por três fatores empíricos que compõem o 

Maslach Burnout Inventory – MBI o mesmo é composto por três 

versões com o intuito de avaliar o nível de desgaste mental em 

profissionais que fornece serviços humanos, a versão MBI – 

Service Human Survey (HSS) é utilizada para avaliar 

profissionais de saúde. O MBI possui 22 questões, que variam 

numa escala de 0 (nunca) a 6 pontos (todo dia), distribuídos 

entre os fatores: 1) Exaustão Emocional, 2) Despersonalização, 

3) Realização Profissional, cuja pontuação invertida revela 

reduzida Realização Profissional (RP). 

A saúde do trabalhador pode ser comprometida por 

diversos fatores e agentes no ambiente de trabalho. Vale 

ressaltar que este local é considerado o causador de estresse 

e conflito quando o profissional percebe a lacuna existente entre 

suas competências éticas e profissionais com o sistema ao qual 

estão inseridos na empresa (SILVA, et al., 2015). 

Na área da saúde além da exposição aos agentes 

patológicos os profissionais estão em contato direto com o 

paciente e a realidade onde estão inseridos, o que vem a afetar 

direta ou indiretamente a saúde emocional do profissional, que, 

ao não estabelecer métodos de lidar com as alterações 

emocionais e psicológicas tornam-se mais susceptíveis ao 

desencadeamento de distúrbios psicológicos e emocionais 

como a Síndrome de Burnout. 

Vale ressaltar que, a ocorrência da Síndrome de Burnout 

está relacionada diretamente ao trabalho, devido exposição a 

estressores laborais, bem como, a ausência de apoio social 

(psicológico) para lidar com as situações estressantes e 

conflituosas neste ambiente, o que vem a provocar danos 

(desgaste) físicos e psíquicos a saúde do trabalhador.  
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Segundo Trindade e Lautert (2010), os profissionais 

enfermeiros que atuam na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), enfrentam diversos desafios, como os recursos 

humanos e materiais e as falhas na rede de atenção, o que 

dificulta o trabalho a resolutividade das ações desenvolvidas 

para prestar uma assistência de qualidade a população adstrita 

em seu campo de abrangência. Sendo que quando não se 

obtém êxito nas ações de resolução de uma problemática 

voltada a atenção à saúde do paciente ou comunidade e este 

torna-se algo frequente, o profissional passa a desenvolver 

quadros de estresse, e sentimento de incapacidade. Sendo 

estes os responsáveis pela ocorrência da SB. 

Segundo o estudo realizado por Franco et al., (2011) 

feitos com residentes de enfermagem demostrou que os 

residentes jovens, do sexo feminino, solteiro, sem filhos e no 

início de sua carreira profissional possuem uma maior 

incidência de Burnout. O estudo também mostrou que a idade 

obteve correlação significativa quanto ao sentimento de 

incompetência e falta de realização profissional com um grupo 

estudado. 

Diante disso, pode-se dizer que a incidência de Burnout 

fora maior em indivíduos jovens que não chegaram aos 30 

anos, e estão no início da carreira, pois, este é o momento de 

transição entre a graduação e as expectativas diante da vida 

profissional, desencadeando sentimento de insegurança e 

ansiedade em virtude da inexperiência. Indivíduos que atuam 

há mais tempo na área apresentam maiores índices de 

despersonalização, incompetência/falta de realização 

profissional. 

Franco et al., (2011) afirma que os fatores relacionados 

ao Burnout em enfermeiros parecem ser numerosos, entretanto 
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o profissional com mais de 10 anos de profissão é menos 

vulnerável ao Burnout.  Assim é importante enfatizar que além 

das características sociodemográficas, ocupacionais e 

comportamentais, há a influência da variabilidade e a 

susceptibilidade individual dos sujeitos perante determinadas 

situações que evidenciam as mudanças de atitudes e 

comportamentos. 

Tavares et al., (2014), discorre em sua pesquisa que a 

idade é um fator significativo para a ocorrência de transtornos 

psicológicos ou ocupacionais, estudos realizados mencionam 

que a média elevada de idade é um fator importante para o 

desenvolvimento de transtornos mentais ou ocupacionais, 

devido à falta de capacidade de lidar com as situações de 

estresse no trabalho.  

Tamayo (2009) dispõe que o excesso de trabalho, os 

conflitos interpessoais, a inexperiência para lidar com as 

questões emocionais dos pacientes e família, o confronto direto 

com a morte e a ausência de auxilio social no ambiente de 

trabalho hospitalar são os principais fatores que corrobora para 

a ocorrência de Burnout em profissionais de enfermagem da 

assistência hospitalar. 

Rosa e Carlotto (2005), apresenta também outros fatores 

relacionados a ocorrência de SB, como os avanços 

tecnológicos, a rotatividade dos horários de trabalho nos 

hospitais, a hierarquização do serviço e as normas e regras 

impostas pelas instituições que as vezes não estão de acordo 

com os princípios éticos e morais do profissional e de acordo 

com suas competências profissionais. 

Devido ao fato do ambiente hospitalar, ser um local de 

extrema tensão e responsabilidade, que exige do profissional 

enfermeiro autonomia e habilidade técnica e científica para lidar 
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diariamente com pacientes de todas as idades e sexos, 

condições debilitadas, com a dor, a aflição e agonia da morte 

torna-se um local onde as situações de estresse e abalos 

emocionais são contínuas ou crônicas. Assim sendo, os 

profissionais devem adotar métodos de enfrentamento para 

lidar com os múltiplos agentes estressores e as demandas de 

trabalho.   

A enfermagem é a quarta profissão mais estressante do 

departamento público e os fatores que influenciam essa 

posição, são a exposição aos agentes que envolve todos os 

substâncias físicos, químicos, biológicos, de acidentes e 

psíquicos (RISSARDO; GASPARINO, 2013; GASPARINO; 

GUIRARDELLHO, 2015). 

Além da exposição aos agentes, à complexidade dos 

procedimentos realizados pela equipe de enfermagem 

demanda destes, autonomia e muita responsabilidade para 

tomada de decisão, possíveis acidentes, flexibilidade e 

dinamicidade para lidar com a falta de recursos humanos e 

materiais, as trocas de turno de trabalho desestabiliza todo 

organismo provocando angustia, ansiedade e muito estresse 

(FRANÇA; FERRARI, 2012). 

Outro fator agravante das situações de estresse é a 

baixa remuneração, associada à alta carga horaria de trabalho, 

a variedade de funções atribuídas ao enfermeiro, bem como, os 

conflitos interpessoais, que quando se unem tornam- se 

facilitadores da ocorrência da Síndrome de Burnout nos 

profissionais de enfermagem (FRANÇA; FERRARI, 2012). 

  

3.3 OS IMPACTOS DA SÍNDROME DE BURNOUT NA 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) E NA 

ASSISTÊNCIA PRESTADA 
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A enfermagem representa maior força de trabalho do 

mundo, contudo apresenta-se como a quarta profissão mais 

estressante em nível mundial. A equipe de enfermagem passa 

por constantes situações de estresse que interferem 

diretamente na saúde do trabalhador e na qualidade da 

assistência prestada (SCHMIDT, et al., 2013).  

Para Rissardo e Gasparino (2013) e Schimidt, et al., 

(2013) a Síndrome de Burnout interfere na qualidade da 

assistência de enfermagem devido à exaustão emocional que 

provoca ausência da energia, dificultando a realização dos 

procedimentos e aumentando a possibilidade da ocorrência de 

acidentes ocupacionais ou insensibilidade durante a assistência 

aos pacientes ou familiares. 

Sá, Silva e Funchal, (2014) e Silva, et al., (2015) aponta 

que, a falta de reconhecimento profissional nas relações 

interpessoais é um dos principais fatores desencadeantes do 

estresse, agente precursor da Síndrome de Burnout.  

Salanoya e Llorens (2011) apud Silva, et al., (2015, p. 

133) relata que a Síndrome de Burnout manifesta-se em três 

estágios, contudo, não necessariamente o indivíduo 

apresentará os três.  

A primeira fase ocorre quando, os profissionais de 

enfermagem esperam reconhecimento por parte dos pacientes 

e se frustram quando estes reagem a suas ações como algo 

normal e já esperado, se frustram mais ainda quando, o mérito 

é dado a outro profissional (SILVA et al., 2015). 

Com isso, para demonstrar que suas ações são de suma 

importância e assim receber o reconhecimento, os profissionais 

passam a dispensar cada vez mais energia nas relações 

interpessoais com os pacientes, provocando a exaustão 
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emocional e consequentemente falta de realização profissional 

(SILVA et al., 2015).  

Como forma de controlar o esgotamento os profissionais 

passam a inverter a forma que prestam sua assistência, 

afastando-se psicologicamente e emocionalmente dos 

pacientes e esse acontecimento é denominado de 

despersonalização (DALMOLIN et al., 2014; SILVA et al., 2015). 

A segunda fase ocorre quando o reconhecimento não  

procede por parte dos outros profissionais que compõe a equipe 

assistencial ou multiprofissional. Nesta fase os profissionais se 

esforçam para constituir boas relações sociais no ambiente de 

trabalho, dentre esses esforços encontram- se os auxílios 

sociais (conversa), trocas ou cobrimento de plantão entre 

profissionais, dentre outros (SILVA et al., 2015). 

A Síndrome de Burnout começa a ocorrer quando os 

outros membros da equipe sejam da enfermagem ou da 

multiprofissional não reagem com reciprocidade as ações de 

apoio ou ajuda fornecidas. Vale ressaltar que esta fase pode 

ocorrer em qualquer área profissional (SILVA et al., 2015). 

A partir de então, os profissionais que não percebem 

reciprocidade passam a agir com frieza, cinismo, ironia, sinais 

característicos de despersonalização, como forma de fazer com 

que reconheçam seu apoio (SILVA, et al., 2015 apud Salanova 

& Liorens, 2011, p. 287). 

A terceira fase, é o desequilíbrio psicológico do 

profissional, resultante do estresse sofrido durante a exposição 

as duas fases anteriores, sendo que é nesta fase que a 

Síndrome se manifesta no profissional (SILVA, et al., 2015). 

Burnout se manifesta através da dificuldade de se 

envolver com o trabalho devido a falta de realização 

profissional, ausência de liderança, problemas com a 
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comunicação com paciente e demais profissionais entre outros 

(DALMOLIN, et al., 2014).  

Deste modo, cabe avaliar o nível de satisfação 

profissional, a fim de identificar os fatores que podem provocar 

agravos à saúde dos trabalhadores e consequentemente 

influenciar nas relações de trabalho em equipe, assim afetar a 

qualidade do trabalho (VALERRETO; ALVES, 2013; SILVA; 

PINHEIRO, 2013). 

Os problemas decorrentes das tensões de estresse e 

conflitos no trabalho faz com que os profissionais não troquem 

experiências e isso acaba dificultando a realização de ações em 

conjunto com outros profissionais, interferindo diretamente na 

qualidade da assistência prestada e aumentando as 

possibilidades de erro durante o procedimento (VALERRETO; 

ALVES, 2013). 

O adoecimento do profissional da saúde gera resultados 

indesejáveis tanto para o profissional quanto para o cliente e a 

instituição como o exposto por TRINDADE e LAUTERT, (2010):  
As consequências do adoecimento são 
indesejáveis tanto para o profissional quanto para 
o cliente e a instituição, pois se vincula a 
complicações da saúde física e mental, dificuldade 
de relacionamento, pouco comprometimento 
organizacional, baixo desempenho das atividades, 
alta rotatividade, maiores índices de absenteísmo, 
de acidentes de trabalho e aposentadoria precoce.  

França e Ferrari (2012), Rissardo e Gasparino (2013) e 

Neves, Oliveira e Alves (2014) discorrem que, os ambientes de 

trabalho das instituições necessitam de uma reorganização a 

fim de reduzir os fatores que expõe a saúde do trabalhador no 

ambiente de trabalho e, por conseguinte a qualidade da 

assistência. 
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Assim, percebe-se a necessidade de estabelecer uma 

organização ou gerenciamento quanto às condições de saúde 

dos trabalhadores de enfermagem, considerando que o 

envolvimento com os pacientes e familiares, através da vivência 

da realidade são fatores que favorecem o desencadeamento da 

síndrome. 

Diante disso, considera-se que as consequências da 

Síndrome de Burnout interferem diretamente no processo de 

trabalho da equipe de enfermagem. 

 

3.4 MÉTODOS DE ENFRENTAMENTO DA SÍNDROME 

DE BURNOUT 

 

Farias e Seidl (2005), conceituam estratégias de 

enfrentamento como “esforços cognitivos e comportamentais 

voltados para o manejo de demandas externas ou internas, que 

são avaliadas como sobrecarga aos recursos pessoais” 

Para Guido (2003) apud Silva et al., (2015, p. 134) o 

conceito indica que cada indivíduo tem uma forma de lidar e 

enfrentar as situações inesperadas do ambiente de trabalho 

que geram estresse, para tanto, depende da forma com que o 

profissional identifica e compreende a intensidade de cada 

reação emocional perante situações de estresse. 

Assim sendo, estratégias de enfrentamento é 

caracterizada como a capacidade que o indivíduo ou 

profissional possui para controlar as situações de estresse ou 

condições que necessitem de adaptações, como: troca de 

equipe, turno ou emprego. Deste modo, as estratégias são 

utilizadas para reduzir a influência dos agentes estressores e 

assim, contornar os eventos desagradáveis tornando-os 

toleráveis (GASPARINO; GUIRARDELLO, 2015).   
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Guido (2003) apud Silva et al., (2015, p. 134), assinala 

ainda dois posicionamentos complementares usados para 

definir estratégias de enfrentamento. 

O primeiro entende as estratégias como um processo 

através do qual o indivíduo reage ao estresse, sendo tal reação 

determinada por fatores pessoais, exigências situacionais e 

recursos disponíveis. O segundo posicionamento toma as 

estratégias de enfrentamento como uma ação direcionada tanto 

à resolução quanto ao alívio de situações avaliadas como 

problema, sendo que esse enfrentamento pode ser vivenciado 

por atitudes de rejeição, controle, submissão, esquiva ou 

minimização do estressor.   

Para avaliar os níveis de enfrentamento dos 

profissionais e indivíduos um instrumento foi criado e 

denominado como Escala Modos de Enfrentamento de 

Problemas – EMEP, este é composto por 45 questões, que 

variam de 1 (eu nunca faço isso) a 5 (eu faço isso sempre), para 

chegar aos resultados esperados o instrumento foram 

distribuídos entre 4 fatores, sendo eles: 1) Enfrentamento 

Focalizado no Problema; 2) Enfrentamento Focalizado na 

Emoção; 3) Enfrentamento Focalizado em Práticas 

Religiosas/Pensamento Fantasioso; 4) Suporte Social (SILVA, 

et al., 2015; MULATO; BUENO, 2014).  

Assim a Síndrome de Burnout apresenta- se como um 

dos problemas de saúde que mais acomete profissionais 

assistencialistas e seu precursor, o estresse, é um dos fatores 

mais preocupantes da saúde ocupacional as questões 

relacionadas a qualidade de vida no ambiente de trabalho tem 

se tornado motivo de discussão e investimentos em mudanças 

organizacionais e de promoção de programas educativos e 

sociais a fim de reduzir a incidência deste nos profissionais. 
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Contudo, vale ressaltar que essas iniciativas só são 

necessárias quando as estratégias de enfrentamento 

individuais não foram suficientes para controlar os abalos 

emocionais (SCHIMIDT, et al., 2013; MULATO; BUENO, 2014). 

Deste modo, a Síndrome de Burnout pode ser evitada, 

desde que a cultura da organizacional propicie a realização de 

atividades preventivas do estresse crônico, com base no 

desempenho de equipes multidisciplinares, numa expectativa 

de recuperar as características humanísticas presentes no 

cotidiano de quem cuida. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A síndrome de Burnout pode ser desencadeada em 

qualquer indivíduo ou profissional, porém os mais expostos são 

os profissionais assistencialistas e que se encontram em 

contato direto com a população e sua realidade. Isso ocorre, 

devido ao estresse que estes profissionais passam diariamente. 

Dentre os fatores que corroboram para a ocorrência de 

Burnout, têm-se os avanços tecnológicos, que provocam 

mudanças em toda organização da empresa, fazendo com que 

os profissionais necessitem se adequar as mudanças. O 

sentimento de impotência perante a morte, insatisfação com a 

remuneração, falta de reconhecimento e outros fatores, afetam 

o bem-estar físico e principalmente o psíquico destes 

profissionais. Sabendo que toda intercorrência contínua no 

ambiente de trabalho pode desencadear estresse e ocasionar 

danos psicológicos aos profissionais, pondera-se que a 

síndrome de Burnout deve ser considerada um problema de 

saúde pública, isso devido a sua incidência de acometimento da 

população mundial.  
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Foi possível compreender que a ocorrência da Síndrome 

de Burnout é multicausal compondo os fatores individuais e os 

laborais, sendo que condições socioambientais são 

coadjuvantes do processo. 

Assim sendo, deve-se buscar avaliar os sinais da 

presença da SB nos profissionais de enfermagem a fim de 

disseminar as informações sobre a SB e suas consequências 

negativas para o indivíduo acometido, para a organização e 

para os pacientes que necessitam de cuidado, uma vez 

elucidado o papel das estratégias de enfrentamento 

compreende - se que estes também devem ser 

responsabilidade das instituições alocarem estratégias de 

enfrentamento coletivo para controlar os fatores estressores e 

tornar o ambiente de trabalho harmonioso. 

As manifestações de Burnout apresentam 

consequências significativas não somente para os profissionais 

acometidos, mas também para os pacientes, que obtém um 

comprometimento da assistência a ele prestada, decorrente da 

despersonalização do profissional. 

Ressalta-se que as questões que afetam a saúde mental 

dos trabalhadores fora de suma relevância para discussões de 

estudos/pesquisas nos espaços de graduação e pós-

graduação, bem como, nos ambientes de trabalho. 

Conclui-se a partir dos artigos analisados que existe uma 

preocupação com a saúde mental do profissional de 

enfermagem. Porém há uma carência de estudos voltados aos 

impactos diretos que SB ocasiona durante a assistência de 

enfermagem ao cliente. 
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo retomar a ambiência 

proposta na Política Nacional de Humanização, considerando-

a como ferramenta de melhoria do ambiente hospitalar, de 

modo a tornar o trabalho dos sujeitos, menos desgastante e 

mais prazeroso, ao mesmo tempo que aponta para avanços no 

que se refere a qualidade de vida no trabalho, favorecendo a 

saúde mental do trabalhador da área da saúde. O levantamento 

bibliográfico se deu por meio de estudo literatura publicada em 

periódicos científicos disponibilizados no portal Scielo, 

Plataforma Convibra, bireme, e sites do governo, no período de 

2000 a 2017, com ênfase nas produções dos últimos 5 anos, 

que continha os descritores: ambiência, saúde do trabalhador, 

qualidade de vida no trabalho, valorização do trabalhador. O 

termo ambiência encontra-se intimamente atrelado ao conceito 
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de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) cuja abordagem 

baseia-se na satisfação do trabalhador. Na saúde, ambiência 

se dá, mediante a construção de situações e vivências por 

grupos de pessoas, considerando o tempo e espaço, 

ressaltando o espaço físico como espaço social, profissional e 

das relações interpessoais. Na perspectiva de trabalhar de 

forma mais prazerosa, com satisfação mútua, é imprescindível 

à educação, mediante as relações interpessoais e ambientais. 

Palavras-chave: valorização do trabalhador. Ambiência. 

Qualidade de vida no trabalho. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vivencia a reestruturação 

produtiva cujas características baseiam-se na priorização da 

produção de mercadorias, acumulação flexível com caráter 

destrutivo, elevada taxa de desemprego, precarização do 

trabalho e uma desvalorização da relação homem e natureza 

(ANTUNES, 2000). No cotidiano do trabalho essa situação 

implica em uma insatisfação do trabalhador devido à 

instabilidade no emprego, pela elevada carga e longas jornadas 

de trabalho e a desvalorização do trabalhador.  A atividade 

humana não pode ser excluída da intervenção intelectual,  e 

que as atividades técnicas não sejam apenas atividades 

qualificadas, mas capazes de formar pessoas . 

Com isso, se faz necessário, resgatar nos portais 

científicos artigos que ressaltem o trabalhador e sua 

importância no processo de produção em saúde através das 

temáticas de ambiência e da Política Nacional de Humanização 

(PNH). Pois, observa-se uma grande produção de artigos 

voltados à saúde do trabalhador, cujo foco são as doenças 
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relacionadas ao trabalho, em detrimento o próprio trabalhador 

dentro das suas variáveis quanto sujeito. 

           A ambiência engloba não só o espaço físico, mas 

também o social, profissional, com suas relações interpessoais, 

de maneira que estejam todos em sintonia com um projeto de 

saúde amplo  que prime pela uma atenção acolhedora, 

resolutiva e humana. Tem em seus eixos norteadores a 

confortabilidade, ferramentas norteadoras do processo de 

trabalho e espaço de encontro entre os sujeitos. Os espaços 

físicos podem ter um toque especial, com arranjos que 

favoreçam harmoniosamente a proposta de trabalho, trazendo 

com leveza as responsabilidades, no que se refere a técnica e 

os procedimentos de rotina do dia  dia, obedecendo à normas 

impostas pela Anvisa. 

A valorização do trabalhador nesse processo 

compreende o ambiente físico, recursos materiais e 

tecnológicos, e principalmente a essência humana que 

relaciona com forma de viver, de ser, de se expressar, 

representando, todavia, uma postura ética e estética frente ao 

mundo (WALDOW, 2001). 

Todo trabalhado deve considerar o processo de 

produção e as relações interpessoais no ambiente. A própria 

PNH reforça a importância do meio ambiente no trabalho, 

quando conceitua ambiência como situações construídas e 

vivencias por grupos de pessoas, considerando o tempo e 

espaço, ressaltando o espaço físico como espaço social, 

profissional e das relações interpessoais (BRASIL, 2006).  

Próximo a esse conceito tem-se a temática da Qualidade 

de Vida no Trabalho (QVT) cujo foco baseia-se na satisfação do 

trabalhador, por meio de um conjunto de fatores que possibilita 

ao trabalhador o completo desenvolvimento de suas 
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potencialidades físicas e intelectuais, associadas ao bem-estar 

físico, mental, material e social, respeitando os princípios de 

segurança, higiene e ergonomia, permitindo a cada indivíduo a 

conquista de seus direitos de cidadania (CAVALCANTE et al., 

2006). 

Martins e Albuquerque (2005) ressaltam que: 

 

É no trabalho que o homem se realiza como 

sujeito, expressando sua subjetividade e utilizando 

suas potencialidades, modificando-se e sendo 

modificado, desenhando sua história. Portanto, o 

enfoque do trabalho deve atender às 

necessidades de saúde dos usuários bem como 

às dos sujeitos trabalhadores da saúde, 

estimulando-os e tornando-os partícipes de todo o 

processo. 

 

A forma como o trabalho é organizado interfere 

diretamente no aparelho psíquico, causando sofrimento que 

podem gerar conflito entre a historia individual repleta de 

projetos e esperança e a organização do trabalho (HADDAD, 

2000). O trabalhador de saúde ou a equipe de enfermagem lida 

diariamente com o processo de saúde-doença e vida-morte em 

condições inadequadas e com sobrecarga de trabalho.  

Na perspectiva de trabalhar de forma mais prazerosa 

com satisfação mútua, é imprescindível a educação, mediante 

as relações interpessoais e ambientais. A atividade humana 

não pode ser excluída da intervenção intelectual, e que as 

atividades técnicas não sejam apenas atividades qualificadas, 

e sim, que sejam capazes de formar pessoas que se governem 

(GRAMSCI, 1995). 
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Essas relações devem acontecer de forma espontânea, 

observando as manifestações culturais peculiares a cada 

indivíduo, tendo em vista suas origens. Junto às relações há um 

dinamismo processual com novidades e modificações 

sucessivamente, sendo imperativa, a educação do trabalhador 

suscitando segurança, prazer e bom desempenho de suas 

atividades, atendendo não só aos interesses da empresa, como 

também aos interesses próprios de melhoria, ao mesmo tempo, 

em que oportuniza um enfrentamento aos desafios da 

atualidade. 

Com os investimentos em equipamentos e tecnologias 

na assistência na saúde e pela sobrecarga no trabalho, muito 

se ouviu falar em humanização da assistência, vinculado ao 

“tornar humano”, quando na verdade trata-se em uma 

reafirmação da importância na relação entre profissionais e 

usuários como um dos passos para melhorar na assistência: 

acolher, ser ouvido e respeitado (FONTANA, 2010). 

A Política Nacional de Humanização tem caráter de 

política transversal caracterizado por um conjunto de princípios 

e diretrizes que são refletidos nas ações em saúde, nos serviços 

e nas instâncias do sistema, através de uma construção coletiva 

(BRASIL, 2006).  

A humanização é conceituada pela valorização dos 

diferentes sujeitos implicada no processo de produção de saúde 

(usuários, trabalhadores e gestores) através da autonomia e o 

protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade entre eles, os 

vínculos solidários e a participação coletiva. O atendimento 

deve ter qualidade, articulando os avanços tecnológicos com 

acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das 

condições de trabalho dos profissionais (BRASIL, 2004a; 

2004b). 
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Para operacionalizar a PNH é necessária a existência de 

uma equipe mulitprofissional alicerçada na troca e construção 

dos saberes,  baseada em fundamentos que direcionam a 

prática de saúde no Sistema Único de Saúde, reconhecendo os 

verdadeiros protagonistas como sujeitos ativos: gestores, 

trabalhadores e usuários como sujeitos. Vale ressaltar que o 

público alvo das ações não deve ser restrito aos usuários, 

devendo-se ampliar o foco ao trabalhador (BRASIL, 2004a). 

Ambiência faz referência à importância dada ao espaço 

físico (espaço social, profissional e de relações interpessoais) 

que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e 

humana. Promovendo reflexões na prática e na forma como 

conduzir o espaço, tornando-o mais funcional e prazeroso. A 

ambiência atua como dispositivo para o processo de mudança 

(BRASIL, 2006). 

          Isso posto, concordamos com  OLIVEIRA et al (2014), 

quando destaca a importância de se reconhecer como, e de que 

forma os sujeitos da equipe multiprofissional percebem essa 

estrutura e características, com atenção ao reconhecimento ou 

não das limitações e adequações da estrutura física que podem 

influenciar na aceitabilidade  do usuário. 

A ambiência baseia-se em três eixos (BRASIL, 2006): (1) 

O espaço como ferramenta facilitadora do processo de trabalho; 

(2) O espaço que almeja a confortabilidade focando a 

privacidade e a individualidade dos sujeitos envolvidos e; (3) O 

espaço que estimula a produção de subjetividades mediante 

ação e reflexão sobre os processos de trabalho. 

 O trabalho precarizado – falta de materiais, recursos 

humanos, pouco investimento em atualização – e a relação 

interpessoal desrespeitosa torna o ambiente de trabalho 

vulnerável a ações desumanas e falta de ética. Fatores que 
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interferem na promoção de uma ambiência compatível com a 

humanização (FONTANA, 2010).  

O cuidado dispensado ao ambiente profissional 

apresenta-se com um espaço social com propósito de atenção 

acolhedora, resolutiva e humana; para isso é necessário criar 

um ambiente acolhedor que se utiliza da confortabiliadade para 

estimular a percepção ambiental, resgatar as referências do 

cotidiano, cultura e desejos, fortalecendo o vinculo junto ao 

processo de produção. Os locais de trabalho são pontos de 

encontros de diversos sujeitos, possibilitando a potencialização 

da sua capacidade reflexiva como forma de garantir a 

elaboração de ações baseadas na integralidade e inclusão 

(BRASIL, 2006).  

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo retomar a 

ambiência proposta na Política Nacional de Humanização, 

considerando-a como ferramenta de melhoria do ambiente 

hospitalar, de modo a tornar o trabalho dos sujeitos, menos 

desgastante e mais prazeroso, ao mesmo tempo que aponta 

para avanços no que se refere a qualidade de vida no trabalho, 

favorecendo a saúde mental do trabalhador da área da saúde. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente artigo é um estudo do tipo revisão 

bibliográfica integrativa sobre importância de resgatar a 

valorização do servidor no processo de produção em saúde, 

através da ambiência e da Política Nacional de Humanziação.  

De acordo com Minayo (2009), este tipo de estudo 

trabalha com profundidade as relações dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à quantificação.  E 

também o objeto de estudo está subentendido e implícito no 
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desenrolar da pesquisa. Nesse sentido, a objetivação está 

relacionada ao reconhecimento fundamentado na 

complexidade do objeto, de seus parâmetros e de suas 

especificidades. 

A revisão integrativa bibliográfica deu-se por meio de 

literatura publicada em periódicos científicos disponibilizados 

no portal Scielo <http://www.scielo.org/php/index.php> no 

período de 2000 a 2017. Esse portal foi escolhido devido ser um 

dos maiores portais científicos online da América Latina e 

Caribe e pela fácil navegação. O período em questão deve-se 

as principais mudanças que ocorreram nessa  virada do século 

como: criação da Rede Interagencial de Informações para 

Saúde (RISPA) que era Política Nacional de Segurança e 

Saúde do Trabalhador, em 2001; no ano de 2002 foi publicada 

a Política Nacional de Humanização e em 2004 a Política 

Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, entre várias 

outras. 

A seleção dos artigos baseou-se na análise dos 

resumos, sendo incluídos os que possuíam os descritores: 

atenção à saúde do trabalhador, ambiente de trabalho, saúde 

do trabalhador. As informações dos periódicos foram 

classificadas baseadas no contexto de análises, possibilitando 

uma visão panorâmica sobre as pesquisas. 

A pesquisa resultou na identificação de 62 documentos 

que faziam referencia aos descritores. Realizou-se um 

refinamento dos textos considerando suas abordagens 

referentes à saúde do trabalhador focando as condições de 

trabalho pela ambiência e a atenção à saúde do trabalhador 

através da Política Nacional de Humanização. Foram 

encontrados 11 artigos científicos que foram organizados 

dentro dos descritores. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados e discutidos de 

acordo com os três eixos de focalização, ambiente de trabalho, 

atenção à saúde do trabalhador e saúde do trabalhador, a fim 

de facilitar a compreensão das dimensões contextuais de 

análise.  

A Tabela 1 mostra o número de documentos e títulos 

identificados nas temáticas referentes aos níveis contextuais de 

análise. 

 
Tabela 1: Número de documentos e títulos identificados de acordo com o eixo 

de discussão correspondente ao nível de análise  contextual. Natal/RN, 2011 
Numero de 

documentos e 

títulos 

Eixo da 

discussão/contexto e 

análise 

Títulos dos documentos e 

títulos pesquisados 

06 Ambiente de trabalho 

 

Interação e conflito entre 

categorias profissionais em 

organizações hospitalares 

públicas (FARIAS; 

VAITSMAN, 2000). 

A situação de trabalho do 

pessoal de enfermagem no 

contexto de um 

hospital argentino: um estudo 

sob a ótica da ergonomia 

(BRASIL 2004b). 

Exaustão emocional: relações 

com a percepção de suporte 

organizacional e com as 

estratégias de coping no 

trabalho (TAMAYO; 

TRÓCCOLI, 2008). 

A assistência preventiva do 

enfermeiro ao trabalhador de 
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enfermagem (CAMPOS; 

GUTIERRZ, 2005). 

Violência Relacionada ao 

Trabalho: uma proposta 

conceitual (OLIVEIRA; 

NUNES, 2008). 

A identidade e o contexto 

organizacional: perspectivas 

de análise (MACHADO, 

2003). 

02 Atenção à saúde do 

trabalhador 

Humanização do atendimento 

em saúde: conhecimento 

veiculado na literatura 

brasileira de enfermagem 

(CASATE; CORRÊA, 2005). 

A humanização do trabalho 

para os profissionais de 

Enfermagem (AMESTOY; 

SCHWARTZ; THOFERN, 

2006).  

03 Saúde do trabalhador O desafio de implementar as 

ações de saúde do 

trabalhador no SUS: a 

estratégia da RENAST (DIAS; 

HOEFEL, 2005). 

A propósito da Vigilância em 

Saúde do Trabalhado 

(MACHADO, 2005). 

Vigilância em saúde do 

trabalhador e promoção da 

saúde: aproximações 

possíveis e desafios (ALVES, 

2003). 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Sobre o ambiente de trabalho 

 

Os artigos analisados na dimensão imediata sobre o 

ambiente de trabalho retratam a precária condição de trabalho 
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aos quais os trabalhadores estão submetidos, em especial os 

da saúde. Mas, nenhum dos autores reporta-se ao ambiente 

como sendo acolhedor em que o trabalhador é valorizado ou 

estimulado ao contato com outros profissionais, seguindo o 

propósito do PNH e da ambiência. 

As condições impostas aos trabalhadores são 

semelhantes independentes da região, ou do país: carência de 

recursos humanos e materiais, preocupação com a constante 

qualificação e envolvimento em múltiplas responsabilidades. 

Esses fatores interferem na saúde do trabalhador, 

comprometendo o exercício profissional devido às doenças de 

fatores orgânicos e/ou psicológicos; na sua qualidade de vida, 

seja profissional ou pessoal (ROYAS; MARZIALE, 2001; 

CAMPOS; GUTIERREZ, 2005). 

Outro fator de grande relevância é a violência no trabalho 

que constitui um problema de saúde pública com múltiplas 

determinações que se articulam com os processos sociais: 

estrutura social desigual e injusta causando impacto na 

dignidade e na qualidade de vida dos trabalhadores. No setor 

da saúde, a violência está sendo estudada dentro das 

categorias de causas externas, agregando às ocorrências 

causadoras de lesões, envenenamentos e outros efeitos 

adversos, incluindo os agravos relacionados ao trabalho; sendo 

considerada limitada por suas ações estarem relacionadas 

apenas com o efeito que causa nas pessoas, não possibilitando 

em uma classificação sobre a violência (OLIVEIRA; NUNES, 

2008). 

Uma das doenças que vem ganhando destaque é a 

Síndrome de Burnout. Ela decorre da tensão emocional crônica 

no trabalho gerando sentimento e atitudes negativas no 

relacionamento do individuo com o seu trabalho: insatisfação, 
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desgaste e perda de comprometimento, devido ao papel 

conflituoso ou à própria expectativa em relação a se próprio e a 

empresa que influenciam de maneira negativa, gerando 

conseqüências indesejáveis como absenteísmo, abandono do 

emprego e baixa produtividade que repercutem diretamente no 

lucro da empresa (TAMAYO; TRÓCCOLI, 2002; MACHADO, 

2003).  

Outra forma de precarização do trabalho encontra-se no 

aumento do contrato dos terceirizado, em algumas empresas 

constituem 69% da força de trabalho. Essa forma de 

contratação é flexível de caráter transitório e mediante o 

relacionamento com os outros trabalhadores, por exemplo, os 

“estáveis”, surgir uma hierarquia (MACHADO, 2003). As regras 

e os mecanismos de pressão e controle são diferentes entre 

esses trabalhadores, e a percepção das desigualdades inibe a 

existência de uma ambiente que enfatize a cooperação, 

integração e participação, elementos valorizados pelas mais 

atuais concepções de gestão (FARIAS; VAITSMAN, 2000). 

Com base nas reflexões observa-se que a produção 

científica esta preocupada em relatar sobre as possíveis causas 

de adoecimento, o surgimento de novas doenças de trabalho e 

o agravamento de outras: as condições de trabalho são 

determinantes para a saúde do trabalhador e que as doenças 

tendem a agravar-se pelas modificações no mercado de 

trabalho, com a possibilidade de outras doenças surgirem. 

 

          Representando assim o espaço físico, como um 

ambiente profissional, social, de relações interpessoais, com 

propósito de atenção acolhedora, resolutiva e humana. Nesse 

sentido, percebe-se um avanço qualitativo do ponto de vista 

arquitetônico, considerando a humanização dos ambientes que 
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engloba situações construídas, vivenciadas em determinados 

espaços, em que dos grupos se sobressai valores e relações 

sociais  (BRASIL, 2014). 

 

Sobre a atenção à saúde do trabalhador  

 

Dentre os artigos e documentos analisados há muitas 

semelhanças na produção entre os eixos “Atenção à saúde do 

trabalhador” e “Saúde do trabalhador”. Não se faz necessário 

discorrer sobre as condições de trabalho ou doenças 

ocupacionais, pois no tópico anterior já foi relatado, fazendo-se 

necessário focar as políticas de saúde, os serviços para o 

trabalhador como Vigilância em Saúde do Trabalhador e o 

RENAST e a humanização do serviço. 

A humanização do atendimento é uma temática que 

desde 2000 vem ganhando destaque nos serviços de saúde, 

com o intuito de resgatar o humano nas práticas de saúde, 

devido situações desumanas cuja culpa recai sobre as falhas 

no atendimento e as condições e ambiente de trabalho 

(CASATE; CORRÊA, 2005; AMESTOY; SCHWARTZ; 

THOFEHRN, 2006). Alguns dos artigos limitam-se focar a 

humanização voltada na melhoria da assistência dos usuários, 

excluindo os trabalhadores.  

A humanização deve ser vista como uma intervenção 

que aproximem relações inter-profissionais e assim, possibilite 

que os trabalhadores reconheçam sua independência e a 

complementaridade de suas ações, buscando realização 

pessoal e profissional (AMESTOY; SCHWARTZ; THOFEHRN, 

2006). 

A confortabilidade tem a função de estimular a percepção 

ambiental com intuito de criar um ambiente acolhedor e que 
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contribua para o processo de produção de saúde, valorizando 

a individualidade dos sujeitos e a interação pessoal.  

Busca-se ademais, as referências do cotidiano, cultura e 

desejos, fortalecendo o vinculo para junto do processo de 

produção e o território mais próximo do mundo do trabalhador, 

através da cor, cheiro, iluminação, morfologia, assegurando o 

conforto dos trabalhadores e usuários (BRASIL, 2010). 

Uma das estratégias voltadas para os trabalhadores foi 

a criação da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VST) que 

sofreu modificações no decorre da história, e hoje constrói 

intervenções baseando-se no conceito ampliado de saúde e 

numa outra forma de intervenção do trabalhador no processo 

produtivo. O foco das ações baseia-se na promoção da saúde 

considerando a multideterminação do processo saúde-doença 

(ALVES, 2003).  

Observa a falta de padronização no serviço, sendo 

considerado instável, dificultando o desenvolvimento de novas 

iniciativas a nível nacional. As características estruturantes da 

vigilância como a relação inter-institucional, 

trasndisciplinaridade e uma ação transversal inter e intra-

setorial e processo articulado de intervenções, deveriam ser 

melhor utilizada para minimizar as diferenças entre as regiões 

e consolidar a VST (MACHADO, 2005). 

Em 2002 com o intuito de expandir ações voltadas para 

saúde do trabalhador surge a Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) que é uma rede 

nacional de informação e práticas de saúde, organizada com o 

propósito de implementar ações assistenciais, de vigilância e de 

promoção da saúde, no SUS (MACHADO, 2005; DIAS; 

HOEFEL, 2005).  Para fortalecer a Saúde do Trabalhador, a 

RENAST junta-se com outras estratégias já existente como os 
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Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) e com 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador – PNST (DIAS; 

HOEFEL, 2005). 

          Os locais de trabalho como pontos de encontros de 

diversos sujeitos, possibilitam a potencialização da sua 

capacidade reflexiva como forma de garantir a elaboração de 

ações baseadas na integralidade e inclusão, na perspectiva da 

integralidade. O novo modelo de atenção e gestão na saúde 

ressalta a importância da ambiência para saúde como forma de 

organização através do trabalho em equipe no processo de 

decisão para as construções das áreas como da prática e do 

processo de trabalho. 

O ambiente hospitalar representa a instituição em que os 

profissionais de saúde passam grande parte do seu tempo, em 

longas jornadas de trabalho dedicadas a salvar vidas e 

recuperação da saúde dos enfermos. Todavia é essa mesma 

Instituição hospitalar que contribui para deterioração da saúde 

desses profissionais, à medida que não se comprometem em 

estabelecer ambientes saudáveis, garantir condições de 

trabalho adequadas às necessidades do serviço, 

Aponta-se que tem ocorrido melhorias nos setores 

responsáveis pela vigilância e ações na saúde do trabalhador, 

mas devido as diferenças regionais no serviço dificulta a 

avaliação quanto à humanização desses serviços. 

No que se refere satisfação do profissional. Os 

trabalhadores da saúde tem em Segundo Cavalcante (2006), o 

contexto hospitalar apresenta fatores que influenciam 

diretamente na saúde física e mental dos profissionais de 

saúde, compreendendo ainda que faltasse condicionamento 

gerencial no sentido de amenizar esses fatores, e é importante 

discutir sobre a sobrecarga de trabalho que provoca desgaste 
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físico e mental o que recai diretamente sua maioria, se 

submetem a   jornadas de trabalho extensas e exaustivas, fato 

este que lhe proporcionar incondicionalmente um desgaste 

físico e mental, muitas vezes causando danos irreparáveis para 

vida deste profissional.  

Um ambiente de trabalho salutar, tem um próposito 

sobretudo de produzir um trabalho  que atenda às perspectivas 

de saúde, não só do cliente enfermo e seus familiares, mas pra 

todos os atores que participam do processo  de saúde e doença.   

Esses atores precisam de um ambiente que o ajude a entender 

que o adoecimento pode ser um fase passageira ou mais 

prolongada, e que nesse período não prevalece apenas às 

necessidades da doença, mas as necessidades cotidianas de 

todo indivíduo. Assim na criança doente é perene o desejo de 

brincar, pular, sorrir, realizar atividades de discontração, como 

jogos eletrônico, assistir TV, isso acontece com todos os atores, 

seja ele adulto ou criança, trabalhador ou enfermo, dependendo 

do grau de limitação de cada um desses atores.  É  emergente 

a idéia de que, o ambiente  hospitalar seja mais vivo em cores 

caracterizando as dimensões de cada segmento da assistência 

humanizada, mantendo a responsabilidade e o compromisso 

em assistir  o paciente em sua integralidade de acordo com os 

preceitos técnico-científico. 

4 CONCLUSÕES  

 

Devido à reestruturação produtiva vê-se que o trabalho 

torna-se mais precarizado, implicando numa instabilidade no 

emprego e desvalorização do trabalhador. Neste trabalho 

objetivou-se identificar na produção científica os valores que 

ressaltem o trabalhador e sua importância no processo de 
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produção em saúde através das temáticas de ambiência e da 

Política Nacional de Humanização – PNH. 

Isso se deve ao fato de que as produções científicas 

voltadas à saúde do trabalhador têm-se na sua grande maioria 

o foco nas condições de trabalho e nas doenças relacionadas 

ao trabalho, o que permite afirma ser um foco biologicista; 

fazendo necessário focar o trabalhador como forma a valorizá-

lo, fundamentada nas políticas de saúde existentes.  

A discussão em torno da valorização do trabalhador 

encontra-se respaldada na própria Constituição Brasileira de 

1988, com a criação do Sistema Único de Saúde (as 

deliberações) e é reforçada com a Política Nacional de 

Humanização e a ambiência quando afirma que dentre as 

estratégias inequívocas tem-se contribuição da valorização dos 

trabalhadores. 

Apesar dos avanços que envolvem a política da saúde 

do trabalhador, a produção científica pouco avançou. 

Observou-se que a produção científica está refém das análises 

dos riscos e agravos que envolvem o a segurança do trabalho 

em si, bem mais que os aspectos voltados para a saúde do 

trabalhador, ressaltando o sujeito, como por exemplo, PNH ou 

a ambiência, são pouco exploradas e/ou valorizadas. 
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RESUMO: O risco ocupacional existe no cotidiano dos 
profissionais de saúde, principalmente no que se refere ao risco 
biológico, expondo-os a vários patógenos.  Os acidentes de 
trabalho podem gerar danos a qualidade de vida e trabalho do 
profissional. Desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar o 
perfil dos acidentes com fluidos corporais e/ou materiais 
perfurocortantes registrados pelo Núcleo Universitário de 
Biossegurança e Saúde (NUBS) da Universidade Estadual da 
Paraíba, que conta com um setor de referência na realização 
de testes rápidos para profissionais acidentados. Realizou-se 
um estudo descritivo, retrospectivo e prospectivo, de 
abordagem quantitativa através de uma pesquisa nos 
prontuários clínicos dos testes imuno rápidos realizados no 
NUBS, nos anos de 2012 até maio de 2017. Foi possível 
observar que 70% das exposições ocorreram com pessoas do 
sexo feminino e a predominância de ocorrência dos acidentes 



PERFIL DOS ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAIS 
PERFUROCORTANTES ASSISTIDOS POR UM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A 

ACIDENTES COM RISCO BIOLÓGICO 

676 
 

ocorreu nos anos de 2014 e 2016, em que 91,9% das 
notificações tiveram resultados negativos, 88% dos acidentes 
ocorreram com materiais perfurocortantes, os quais 61,5% 
foram agulhas; 72,7% dos acidentes ocorreram ainda na clínica, 
seguido de 23,3% ocorridos na central de materiais e 
esterilização. Assim, é necessário o maior investimento na 
promoção de ações voltadas para a prevenção dos acidentes 
com risco biológico, visto que ocorrências desta natureza 
modificam negativamente o estilo de vida do profissional 
acidentado. 
Palavras-chave: Exposição à riscos biológicos. Derramamento 
de material biológico. Acidentes de trabalho 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Exposições a instrumentos perfurocortantes são os 

acidentes de trabalho mais comuns envolvendo profissionais e 

estudantes em ambiente hospitalar. O risco de indivíduo 

acidentado adquirir uma infecção por meio dessas exposições 

depende de diversos fatores, como: volume de fluído biológico 

presente, condições sistêmicas do profissional, características 

dos microorganismos presentes e condições clínicas do 

paciente fonte, bem como das condutas realizadas após a 

exposição (JUNIOR et al., 2016). 

A prática diária com instrumentos perfurocortantes e 

sangue no desenvolvimento das atividades laborais, expõe os 

profissionais da área da saúde a grande variedade de 

microorganismos patogênicos, tornando-os susceptíveis a 

sofrerem infecções pela exposição à material biológico 

(MARTINS et al., 2014). Os agentes infecciosos de maior 

importância devido à gravidade das doenças correspondentes, 

dentre os mais de 20 tipos de patógenos diferentes que podem 
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ser transmitidos por meio de exposições acidentais, são os 

vírus da hepatite B (HBV), o vírus da hepatite C e o vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) (COSTA et al., 2015). 

Dessa forma, profissionais da saúde, incluindo 

cirurgiões-dentistas, auxiliares e os estudantes estão expostos 

frequentemente a materiais biológicos degrande potencial 

contaminante, configurando-seentão, a importância do 

conhecimento e informaçãodesses profissionais quanto às 

formas de proteção contra estes riscos biológicos, 

conscientizando-os sobre a necessidadede manter sua 

integridade, bem como a do paciente (GARBIN et al., 2016). 

É importante ressaltar que os acidentes envolvendo 

agulhas são os principais responsáveis pela exposição dos 

profissionais de saúde quanto aos riscos de adquirir estas 

infecções graves.Estudos recentes revelam que procedimentos 

de risco como o reencape de agulhas ainda é uma prática 

rotineira, sendo a maior responsável por acidentes biológicos 

ocorridos na Enfermagem e Odontologia (FRAGUÁS et al., 

2013; NOGUEIRA et al., 2016; ALMEIDA et al., 2015). 

Após a exposição, os profissionais e estudantes da 

saúde devem procurar atendimento em serviço especializado, 

para que seja avaliado o risco de infecção pelos vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), vírus da hepatite B (VHB) e 

vírus da hepatite C (VHC). O conhecimento da situação 

sorológica da fonte é de fundamental importância para a 

indicação da quimioprofilaxia, além da avaliação da gravidade 

da exposição e do potencial benefício do esquema 

antirretroviral. Recomenda-se a coleta de sangue do acidentado 

e do paciente-fonte, mediante autorização do mesmo 

(ALMEIDA et al., 2015). 
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Segundo Neves et al., (2017), o número de casos 

notificados de HIV, Hepatites B e C, pós-exposição percutânea 

envolvendo material biológico, culminou em alguns avanços 

para a saúde do trabalhador, especialmente a partir dos anos 

2000, como a utilização de diapositivos de segurança em 

pefurocortantes. Além disso, o avanço citado no mesmo estudo, 

em países como França e Estados Unidos da América, os quais 

o uso de dispositivos de segurança mostrou redução do número 

de acidentes perfurocortantes entre 60% a 89%.  

Portanto, a utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPI), a higienização das mãos, a confirmação da 

imunização, descarte correto dos materiais perfurocortantes e a 

atenção à atividade clínica realizada, precisam ser  

incentivados, pois correspondem a medidas básicas de 

proteção à saúde do profissional na prevenção dos acidentes 

laborais (GARBIN et al., 2016). 

Desse modo, pensando no bem estar dos discentes e 

profissionais da área de saúde e de seus pacientes-fonte, o 

Núcleo Universitário de Biossegurança em Saúde (NUBS) da 

Universidade Estadual da Paraíba – Campus I, é um programa 

de extensão que objetiva prestar assistência e propagar a 

prevenção a acidentes a todos os profissionais de saúde. Neste 

sentido, o objetivo deste trabalho é analisar e refletir sobre o 

perfil dos acidentes com fluidos corporais e/ou materiais 

perfurocortantes, notificados nos prontuários clínicos dos testes 

imuno rápidos realizados no NUBS, que conta com um setor de 

referência na realização de testes rápidos para profissionais 

acidentados. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 
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Para a caracterização deste estudo foi realizado um 

estudo descritivo, retrospectivo e prospectivo, de abordagem 

quantitativa ao ser executado através de análise de prontuários. 

Desse modo, após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 

(protocolo N° 54320116.7.0000.5187) foram avaliados 138 

prontuários, arquivados no Núcleo Universitário de 

Biossegurança em Saúde, localizado na Universidade Estadual 

da Paraíba, no Departamento de Odontologia. 

Realizou-se uma análise quali-quantitativa das 

características dos acidentes e da procura pelo serviço por 

profissionais e futuros profissionais da saúde, ocorridos entre 

2012 e maio de 2017. Foram excluídos da contabilização dados 

não informados pelos participantes da pesquisa.  

Além disso, também foram observados dados como 

sexo, idade, local de ocorrência do acidente, tempo entre 

exposição e atendimento, bem como o tipo de material indutor 

do acidente. 

 Observou-se também o tipo de exposição ocorrida 

classificando-os em quatro categorias de acordo com a sua 

origem: percutâneos, cutâneos, mucosa e uma categoria 

intitulada como outros (que inclue motivos de exposição anterior 

sem assistência e risco por exposição não informada). 

.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo mostraram que entre os anos 

2012 e maio de 2017 houve registro de 136 atendimentos com 

testes rápidos pelo NUBS (Fig. 1). Os maiores registros foram 

encontrados em 2014 e 2016. 

Figura 1.Atendimentos realizados aos profissionais em 

risco biológico pelo NUBS. 

 
Fonte: Arquivo Próprio 

 

Como se pode observar, o número de acidentes 

registrados em 2012 foi de 1, este baixo índice pode estar 

também relacionado a falta de procura dos acidentados para o 

serviço (notificação). Em contrapartida, após incentivação da 

importância da notificação e procura do serviço por meio de 

palestras e minicursos em toda UEPB, bem como serviços de 

saúde pública da cidade de Campina Grande, o número de 

registro de casos veio a crescer nos anos subsequentes, 
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registrando maior número de atendimentos realizados no setor, 

tomando destaque os anos de 2014 e 2016, com 50 e 52 

atendimentos registrados, respectivamente. 

Os acidentes ocupacionais pela exposição a material 

biológico ocorrem de maneira frequente entre profissionais da 

saúde, devido aos procedimentos clínicos realizados as 

condições em que o trabalho é executado (JULIO, FILARD, 

MARZIALE, 2014). Nos serviços de saúde, a exposição aos 

riscos biológicos decorrem, na maioria das ocorrências, dos 

acidentes com materiais perfurocortantes que contém fluidos 

biológicos contaminados, oportunizando o desenvolvimento de 

doenças infectocontagiosas (SARQUIS et al., 2013) 

No Brasil, o acidente do trabalho com exposição a 

material biológico potencialmente contaminado é considerado 

como um agravo que necessita de notificação compulsória e 

deve ser registrado em ficha padronizada pelo Ministério da 

Saúde no Sistema de Informação de Agravos de Notificação - 

SINAN-NET e em redes sentinelas, como os Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST (VALIM et al., 

2014). Desse modo, dos 136 acidentes notificados pelo NUBS 

no período que se segue desde o ano de 2012 à maio de 2017, 

11 obtiveram resultados positivos para hepatites, sífilis ou HIV 

e 125 resultaram em diagnósticos negativos, como mostra a 

figura 2 abaixo.  

Os profissionais estão expostos a vários riscos 

ocupacionais, especialmente aos riscos biológicos. A exposição 

ao material biológico possibilita a transmissão causadores de 

doenças como hepatites, HIV, difteria, tétano, tuberculose, 

entre outras, representando risco para os profissionais da 

saúde (JUNIOR et al., 2014).  
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Figura 2. Diagnósticos reagentes e não reagentes registrados 

pelo NUBS. 

 
       Fonte: Arquivo Próprio 

 

Segundo Júnior et al. (2016), o risco de se contrair o HIV 

é de aproximadamente 0,3% pela exposição ocupacional 

percutânea com sangue infectado e de aproximadamente 

0,09% quando a exposição ocorre pela mucosa. Para o vírus da 

da hepatite B o risco de infecção varia de 6 a 30%, podendo 

chegar à 60% de acordo com o estado clínico do paciente-fonte. 

De acordo com Julio, Filard e Marziale (2014), no caso da 

infecção com o vírus da Hepatite C (HCV), o risco de infecção 

por exposição percutânea a sangue contaminado é de 1,8%. 

As exposições ocupacionais a material biológico 

potencialmente contaminado podem ocorrer por meio de 

instrumentos como agulhas ou outros tipos de objetos cortantes 

(via percutânea), contato direto das mucosas oral, nasal ou 

ocular, pelo contato com a pele não íntegra e/ou por mordedura 

humana (FERREIRA et al., 2015). 

De acordo com o gráfico abaixo (Fig. 3), dentre as 

ocorrências notificadas pelo Núcleo de Biossegurança em 
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Saúde, apenas 13 indivíduos alegaram saber o tipo de material 

perfurocortante causador do acidentes. Desses, 8 prontuários 

apontaram para o a lesão por agulhas, seguidos de 2 para 

sonda exploratória e 1 para tesoura, broca e cureta, 

respectivamente. 

 

Figura 3. Prevalência de materiais biológicos envolvidos em 

acidentes perfurocortantes 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

 

A exposição ao material biológico nos profissionais da 

saúde pode ocorrer por cortes percutâneos e pelo contato direto 

através de pele e mucosa. Acidentes percutâneos através de 

material perfurocortamtes são os de maior risco, pois podem 

transmitir mais de 20 patógenos diferentes, entre eles o vírus 

da AIDS (HIV) (REIS et al., 2013). As vias de transmissão mais 

comuns são: por contato direto com sangue ou saliva 

contaminados, pela transferência entre um possível hospedeiro 

e um indivíduo infectado, bem como por contato indireto 

(transferência de micro-organismos contidos em objetos 

contaminados ou por respingos de secreções contaminadas) 
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(ALBUQUERQUE, 2013). A biossegurança consiste no 

conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou 

eliminação de riscos ligados às atividades de pesquisa, 

produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços, possivelmente comprometedorasà saúde do homem 

(ARMOND et al., 2016). 

Acidentes envolvendo agulhas são responsáveis por 80 

a 90% das transmissões de doenças infecciosas entre 

trabalhadores de saúde e o risco de transmissão de infecção de 

uma agulha contaminada é de um em três para hepatite B, um 

em trinta para hepatite C e um em trezentos para HIV (JUNIOR 

et al., 2014; MUSSI, MARASEA, 2016). 

No estudo de Reis et al. (2013) com estudantes da área 

médica, as principais causas de acidente encontradas 

ocorreram durante a aplicação de anestesia local, o que de 

acordo com Mussi e Marasea (2016), também ocorre com 

cirurgiões-dentistas. Ademais, o estudo de Reis et al. (2013) 

aponta a  elaboração de suturas e o recapeamento de agulha 

como principais causas de acidentes perfurocortantes, 

relatando ainda que as vias de exposição mais comuns foram 

contato direto com olhos e mucosa e manipulação de agulhas. 

Os dispositivos perfurocortantes são instrumentos mais 

graves, por possibilitarem o desenvolvimento de doenças fatais 

para os trabalhadores e frequentemente estão envolvidos nos 

acidentes ocupacionais entre os profissionais da saúde na 

prática laboral.Agulhas e instrumentos perfurocortantes 

apresentam maior risco para a transmissão de patógenos 

veiculados pelo sangue  (CAMILO, ARANTES E HINRICHSEN, 

2015; BARROS et al., 2016). 
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Segundo Lima et al. (2016) os acidentes de trabalho com 

materiais perfurocortantes entre alunos de Odontologia 

ocorrem, em sua maioria, em procedimentos ainda nas Clínicas 

Odontológicas de atendimentos, onde o uso de instrumentos 

cortantes é frequente. Concomitantemente, o estudo de 

Nogueira et al. (2016) mostrou dados que apontam a cirurgia e 

periodontia como componentes curriculares mais relacionados 

a acidentes com exposição a material biológico. O mesmo autor 

ainda relata procedimentos de dentística como os que estão 

envolvidos nos acidentes. 

Em comparação com os dados coletados neste estudo, 

é possível perceber de acordo com imagem (Figura 4) que se 

segue abaixo, apenas 77 prontuários apontaram para a 

circuntância em que ocorreu o acidente. Este fato evidencia a 

necessidade de uma maior atenção de ambos os profissionais 

(acidentado e preenchedor) durante o ato de responder e 

preencher aos formulários de notificação de acidentes.  

 

Figura 4. Circunstância em que ocorreu o acidente 

perfurocortante. 

Fonte: Arquivo Próprio 
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No que diz respeito a outras profissiões da saúde, 

médicos anestesistas entre outros profissionais como 

enfermeiros e fisioterapeutas, os estudos relatam que a maior 

parte dos acidentes com materiais perfurocortantes ocorrem 

nas sala de operações onde anestesiologistas passam a maior 

parte do tempo, segundo Volquind et al. (2013) e 

respectivamente, boa parte dos acidentes com perfurocortantes 

entre outros profissionais da saúde, ocorremdurante 

procedimentos como teste de glicemia capilar e durante 

procedimentos clínicos rotineiros, de acordo com o estudo de 

Martins et al. (2014). 

Exposições que impõem possíveis riscos para infecção 

são as percutâneas (ocasionadas por objetos perfurocortantes) 

contato de mucosa ou pele não íntegra a sangue ou outros 

fluidos potencialmente contaminados, como sêmen, secreção 

vaginal, líquor e líquidos sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico 

e amniótico (JULIO, FILARD, MARZIALE, 2014). 

Uma revisão de literatura apontou poucos relatos de 

acidentes ocupacionais envolvendo material biológico em 

mucosas, ressaltando a importância da notificação para 

realização de um diagnóstico confiável (MENDONÇA et al., 

2014). 

De acordo com o estudo de Barros et al. (2016) que 

analisou por 10 anos a ocorrência de acidentes com material 

biológico entre profissionais de enfermagem, a prevalência 

daqueles causados por material perfurocortante foi de 89,5%. 

Em comparação com os registros de exposições em mucosa 

(oral/ocular), pele íntegra/não-íntegra (8,2%, 1,1%,1,0% e 

0,2%, respectivamente), acidentes com materiais 
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perfurocortantes são os de maior risco para profissionais da 

saúde. 

A imagem a seguir (Figura 5), pode-se perceber que, 

dentre os 79 registros em que o tipo de lesão foi informado, 69 

(88%) apontaram para o acidente ocasionado por material 

perfurocortante, enquanto apenas 5 apontaram para acidentes 

com respingos de fluidos contaminados e por contato pela pele, 

respectivamente. 

 

Figura 5. Material/ocasião do acidente 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

 

No estudo realizado por Mmiranda et al. (2017), verificou-

se que a predominância de acidentes de trabalho com risco 

biológico ocorreu com o sexo feminino, com 77,9% dos casos 

notificados, evidenciando 0,8 caso a cada 1.000 trabalhadores-

ano. Em contrapartida, a prevalência do sexo masculino foi de 

0,2 caso a cada 1.000 trabalhadores-ano, com a frequência de 
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notificação de 4,4 vezes maior entre o sexo feminino em relação 

ao masculino.  

Dessa forma, ao comparar a literatura com os casos 

notificados pelo NUBS, é observado também a maior 

predominância da ocorrência de acidentes ocupacionais com 

risco biológico entre mulheres, como mostra o gráfico (Fig. 6) a 

seguir. Dentre os prontuários que registravam o sexo do 

profissional acidentado, 44 destes apontavam para o sexo 

feminino, enquanto apenas 19 notificações, para o sexo 

masculino. 

Figura 6. Predominância de acidentes ocupacionais com risco 

biológico entre sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Próprio 

 

No Brasil, a Norma Regulamentadora (NR) 32 prevê o 

uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), capacitação 

profissional, vacinação, entre outras ações para se evitar ou 
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minimizar o erro, o que tem se mostrado ineficaz, pelas baixas 

taxas de adesão e dificuldades de fiscalização (RODRIGUES et 

al., 2017). Outra Norma Regulamentadora 9, do Ministério do 

Trabalho e Emprego (BR), estabelece o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, caracterizando como agentes 

biológicos as bactérias, os fungos, os bacilos, os parasitas, os 

protozoários, os vírus, entre outros (SULZBACHER, FONTANA, 

2013). 

 

4 CONCLUSÕES  

A exposição ocupacional por material biológico é 

entendida como a possibilidade de contato com sangue e 

fluidos orgânicos no ambiente de trabalho, ocorrendo através 

da inoculação percutânea, agulhas ou objetos cortantes, assim 

como por contato direto com pele e/ou mucosas. A exposição 

ocupacional acidental entre trabalhadores da área de saúde são 

frequentes, devido ao número elevado de manipulação de 

materiais perfurocortantes representando prejuízos à saúde 

dos trabalhadores. 

Este trabalho é relevante para os profissionais de saúde, 

em geral, uma vez que poderá promover uma análise crítica da 

importância da imunização deles antes de iniciarem suas 

atividades laborais, bem como permitirá reflexões quanto à 

necessária valorização e conscientização dos riscos à saúde 

desses trabalhadores em prol da segurança e bem estar do 

trabalhadore do paciente.  

Nesta pesquisa, foi possível caracterizar o perfil dos 

profissionais e acadêmicos acometidos pelos acidentes com 

risco biológico por meio da análise dos dados referentes à 

notificação deste agravo pelo Núcleo Universitário de 
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Biossegurança. Os registros dos acidentes com risco biológico 

pelos profissionais de saúde são de extrema importância por 

elencarem os problemas identificados e, assim, ser possível 

sugerir medidas que possam intervir nessa realidade. 

Verificou-se uma lacuna no preenchimento das fichas; 

muitos campos não foram preenchidos, ou, quando foram, 

constava a informação “não sei’’. O questionário/formulário é 

um instrumento importante para que se possam delinear ações 

de prevenção e a perda de dados compromete esta atividade. 

Para elevar a qualidade dos registros é importante que a 

notificação seja preenchida na ocasião do atendimento do 

acidentado, para que não haja perda de informações. 

Através deste estudo, foi possível observar que a 

predominância de ocorrência dos acidentes ocorreu nos anos 

de 2014 e 2016 e que 91,9% dos testes rápidos realizados pelo 

NUBS obtiveram um resultado negativo (não reagente). Além 

disso, apesar da baixa quantidade de prontuários que 

constavam estas informações, foi mostrado que o material 

predominantemente envolvido na causa dos acidentes foram os 

perfurocortantes (88%) e desses 61,5% pertenceram à 

classificação das agulhas; o local mais frequente da ocorrência 

dos acidentes foi na clínica (72,7%), seguida do expurgo 

(23,3%). Além disso, o sexo predominantemente envolvido em 

acidentes ocupacionais neste estudo, foi o feminino, com 70% 

dos registros. A limitação do estudo se deu devido a ausência 

de algumas informações na ficha de notificação do NUBS e o 

não contato com os acidentados registrados. 

Este estudo pretende também ampliar a divulgação do 

NUBS, colaborando para que um maior número de profissionais 
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de saúde acidentados tenham conhecimento e saibam como 

proceder frente ao acidente ocupacional. 
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RESUMO: Introdução: O diabetes mellitus se destaca como 
importante causa de morbidade e mortalidade, especialmente 
entre os idosos, o que gera reações emocionais, como a 
ansiedade, à qual precisa ser identificada e compreendida pelos 
profissionais de saúde, uma vez que, a predominância desta, 
altera o comportamento da pessoa, interferindo no controle 
glicêmico, repercutindo na saúde e estabilidade da doença. Esse 
estudo objetivou verificar a presença de ansiedade em idosos 
com diabetes mellitus e compreender a ansiedade gerada pelo 
diabetes mellitus em idosos. Material e Métodos: Trata-se de 
uma pesquisa exploratória, descritiva de abordagem quanti-

qualitativa, realizada no município de João Pessoa – PB. 
Teve como amostra 27 idosos diabéticos e como instrumento de 
coleta de dados um formulário semiestruturado e o Beck Anxiety 
Inventory. Os dados foram analisados através da técnica de 
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análise de conteúdo e discutidos de acordo com a literatura 
pertinente. Resultados: A maioria dos idosos participantes 
tinham 65 a 69 anos, 81,48% eram do sexo feminino, 55,56% 
possuíam ensino fundamental, 51,85% casados, 62,96% possui 
renda de 01 salário mínimo. Os resultados referentes à 
ansiedade demonstram que 40,7% dos idosos possuem 
ansiedade nível mínimo, 37,4% leve, 18,5% moderado e 3,7% 
grave. Os dados qualitativos deram origem a três categorias: 
entendimento sobre a ansiedade; ansiedade e as mudanças no 
estilo de vida; relação entre o diabetes mellitus e as alterações 
psiquiátricas. Conclusão: Acredita-se que a melhor 
compreensão dos sentimentos e comportamentos em relação à 
pessoa diabética pode contribuir para redimensionar o modelo 
de atenção à saúde para esta clientela.   
Palavras-chave: Enfermagem. Diabetes Mellitus. Ansiedade. 

Assistência integral à saúde  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Entre as doenças crônicas não transmissíveis, o 

diabetes mellitus (DM) se destaca como importante causa de 

morbidade e mortalidade, especialmente entre os idosos, onde, 

as alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, o 

sedentarismo, inadequado hábito alimentar, tabagismo, 

inatividade física, excesso de peso, uso excessivo de álcool, as 

condições sociais, culturais e comportamentais contribuem 

para os crescentes níveis de incidência e prevalência dessa 

patologia (QUADRANTE,2011).  

O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica de 

origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da 

incapacidade desta, de exercer adequadamente seus efeitos, 

causando aumento da glicose no sangue. Esse problema 

ocorre quando o pâncreas não tem a capacidade de produzir 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/diabetes-tipo-2
http://www.minhavida.com.br/temas/glicose
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insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades 

do organismo, ou porque, não é capaz de agir de maneira 

adequada (resistência à insulina) (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES,2014).  

Essa doença é uma das doenças crônicas que mais 

avança entre a população mundial. A Federação Internacional 

do Diabetes estima que são cerca de 250 milhões de pessoas 

com o problema em todo o mundo, 4% delas, 10 milhões, estão 

no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 33% 

da população brasileira dos 60 aos 79 anos de idade têm 

diabetes ou alguma alteração relacionada à glicose 

(BRASIL,2014). 

O tipo de diabetes que acomete mais os idosos é o tipo 

2, representa 90% a 95% dos casos. Os portadores são 

frequentemente assintomáticos, tem dificuldade em aceitar o 

diagnóstico, as orientações específicas sobre a doença, 

dificultando a prevenção, contribuindo para o surgimento de 

complicações. Estas, quando instaladas, geram expressivo 

custo financeiro com medicamentos e terapêutica específica 

(hemodiálise, internações hospitalares por tratamento de 

úlceras, amputações de extremidades, problemas 

cardiovasculares) (PORTERO,2011). 

Diante do exposto, fica evidente a necessidade de 

organizar de forma ampla e sistemática atividades de educação 

e prevenção aos fatores de risco, pois, a vivência com o 

diabetes exige mudanças dos hábitos de vida, fazendo com 

que a pessoa assuma uma rotina que envolve uma disciplina 

rigorosa de planejamento diário alimentar, incorporação ou 

incremento de atividade física e uso permanente e contínuo de 

medicamento.  

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/resistencia-a-insulina
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A readequação de estilo de vida pode favorecer uma 

desarmonia orgânica, que pode vir a interferir na vida familiar, 

na convivência com amigos, no universo das relações, gerando 

na maioria das vezes, o surgimento de reações emocionais 

(PORTERO,2011). 

O diagnóstico e tratamento do DM Tipo 2 podem 

ocasionar o surgimento de sentimentos de angústia e 

ansiedade, fatores que contribuem para necessidade do 

aumento do controle glicêmico (GRAÇA,2009). É importante 

destacar que a ansiedade, quando fora de seus padrões 

normais de intensidade e frequência, pode ser considerada um 

dos transtornos mais prejudiciais à qualidade de vida dos 

pacientes diabéticos, sobretudo os idosos, visto que interferi no 

autocuidado (FRAGUÁS,2009). 

 As reações emocionais precisam ser compreendidas 

pelos profissionais de saúde, uma vez que, muitas destas são 

manifestadas através de comportamentos inadequados que 

interferem no bom controle glicêmico, repercutindo na saúde, 

nas relações sociais e, por extensão, na qualidade de vida do 

portador. Considera-se que, a presença de manifestações 

psiquiátricas pode ter um efeito devastador sobre a saúde física 

e mental do diabético. Assim, as disfunções mais comuns, 

estão principalmente relacionadas aos transtornos afetivos e 

de ansiedade (SILVA,2010). 

A ansiedade se caracteriza por uma preocupação 

exagerada que gera sintomas como tensão, medo ou pavor de 

que algo mal possa acontecer. Seu tratamento consiste na 

tomada de medicamentos e psicoterapia e, na grande parte das 

vezes, tem cura, destarte, exige mudança nas atitudes da 

pessoa em relação ao problema  (PASSOS,2012). A 

intensidade da ansiedade piora durante momentos de estresse 
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e, em geral, está associada aos conflitos psicológicos 

relacionados à insegurança e as atitudes pessoais. 

Diante do exposto e da magnitude do problema, o 

estudo visa responder a seguinte questão norteadora: será que 

a ansiedade está presente no cotidiano de idosos portadores 

de diabetes mellitus? Para tanto, esse estudo teve como 

objetivos verificar a presença de ansiedade em idosos com 

diabetes mellitus e compreender a ansiedade gerada pelo 

diabetes mellitus em idosos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com 

abordagem quanti-qualitativa, realizado em uma Instituição de 

Ensino Superior, localizada no município de João Pessoa – 

PB, mais precisamente, em um Projeto de extensão, 

realizado com idosos, nos meses de agosto e setembro de 

2016.  

A população foi composta por 90 idosos e a amostra 

compreendeu todos os idosos diabéticos que apresentaram boa 

capacidade cognitiva verificada a partir da aplicação do Mini 

Exame de Estado Mental (MEEM), perfazendo um total de 27 

idosos. Para a coleta dos dados foi aplicado dois instrumentos, 

um formulário semiestruturado para obter informações referente 

as características sócio-demográficas e o inventário de Beck 

Anxiety Inventory (BAI) que objetiva verificar a presença e a 

intensidade de sintomas da ansiedade (JAMA, 2014). Esse 

instrumento foi traduzido e validado no Brasil, cuidadosamente 

elaborado para evitar confundir a ansiedade com depressão 

(CUNHA,2001). 
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O Beck Anxiety Inventor possui 21 itens de sintomas de 

ansiedade, foi avaliado pelos idosos com referência a si 

mesmo. É uma escala tipo likert de 04 pontos, que refletem 

níveis de gravidade crescente de cada sintoma, variando de 0 

a 3: 1)Absolutamente não; 2) Levemente: não me incomodou 

muito; 3) Moderadamente: foi muito desagradável, mas pude 

suportar; 4) Gravemente: dificilmente pude suportar. 

A pontuação dos escores permite a classificação do nível de 

ansiedade na seguinte distribuição: 0-10 (Ansiedade Mínima); 

11-19 (Ansiedade Leve); 20-30 (Ansiedade Moderada); 31-63 

(Ansiedade Grave) (BECK et al,1988; CUNHA,2001).  

 As entrevistas ocorreram individualmente e foram 

gravadas com aparelho celular, com a autorização e garantia da 

confidencialidade, bem como a privacidade da identidade do 

pesquisado. 

Para análise dos dados foi utilizada a Técnica de Análise 

de Conteúdo proposta por Bardin, a qual se organiza em volta 

de um processo de categorização que é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente por reagrupamento, com critérios 

previamente definidos (BARDIN,2016).  

Optou-se por adotar essa técnica, por ser aplicável a 

discursos diversificados, visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das 

mensagens, permitindo inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção das mensagens. 

O presente estudo teve aprovado o projeto pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Enfermagem Nova 

Esperança – FACENE, mediante o Protocolo nº 92/12 e CAAE: 

06529612.2.0000.5179, respeitando-se os aspectos éticos de 

pesquisas envolvendo seres humanos, preconizados pela 

Resolução 466/12 no art. III, que implica no respeito ao 



ANSIEDADE EM IDOSOS   COM   DIABETES MELLITUS 

701 
 

participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, 

reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de 

contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (BRASIL,2012), 

como também a Resolução COFEN 311/2007, que trata do 

código de ética dos profissionais de Enfermagem 

(COFEN,2007). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os participantes da pesquisa, a faixa etária que 

mais predominou foi entre 65-69 anos, com 29,63% (8), seguido 

de 22,22% (6), entre 70-74, 18,52% (5), entre 60-64 e 75-79 e 

11,11% (3) acima de 80 anos. 

        Com o avanço da idade, as pessoas idosas tornam-

se susceptíveis a adquirir problemas crônicos, como o diabetes 

mellitus, que, se não bem orientadas e assistidas, podem tornar-

se dependentes e impossibilitadas de realizar suas atividades 

diárias que envolvem o cuidado pessoal, profissional e 

financeiro, alterando assim, seu padrão de vida e de saúde 

(FREITAS,2010). 

          A velhice é um processo complexo onde, ocorrem 

diversas alterações na trajetória de vida. É um período 

considerado por muitos idosos, como uma fase de liberdade, 

adquirida com a experiência da longevidade, à qual, proporciona 

a diminuição de obrigações, maior disponibilidade para cuidar de 

suas necessidades,  desejos e sonhos, contribuindo para 

realizar atividades que sempre tiveram vontade e não podiam, 

nem tinham tempo como: participar de grupos de convivência, 

dançar, passear, viajar, estudar, fazer teatro, ginástica, natação, 

bordados, participar de encontros religiosos, entre outros meios, 
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que os levam a melhorar sua capacidade funcional, ampliar sua 

autonomia e independência, trazendo melhores condições de 

vida e de saúde (CURADO,2007).  

Em relação ao gênero observa-se, que a maioria era do 

sexo feminino 81,48% (22) e 18,52% (5) masculino. Na 

população brasileira, há um crescente predomínio do sexo 

feminino. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no ano de 2000 aproximadamente existia 

96,9 homens para cada 100 mulheres. Já, no ano de 2010, esse 

número caiu para 96 homens para cada 100 mulheres, 

justificando os resultados na predominância feminina 

(IBGE,2014; INEPEAT,2010). 

Com relação ao diabetes mellitus, o predomínio do sexo 

feminino pode ser justificado devido o surgimento da 

menopausa. Essa condição, favorece a diminuição dos 

hormônios femininos (estrógeno e progesterona), favorecendo 

o organismo queimar menos calorias, ocasionando ganho de 

peso, aumentando a chance de ocorrer a resistência insulínica, 

com isso, os níveis de açúcar no sangue se tornam instáveis, 

favorecendo o alojamento desta enfermidade, sendo 

necessário ajustar o equilíbrio glicêmico com medicamentos 

(SOARES, 2015). 

           Dentre os entrevistados, foi identificado que 

55,56% (15) possui o ensino fundamental, 18,52% (5) não eram 

alfabetizados e 25,92% (7) possuíam ensino médio. O baixo 

nível de escolaridade favorece para a vulnerabilidade social, por 

dificultar, no que diz respeito ao acesso e a compreensão de 

informações adequadas para um tratamento eficiente. O 

tratamento do diabetes é muito complexo e envolve 

compreensão e aceitação para a realização de mudanças no 

estilo de vida do paciente.  

http://www.minhavida.com.br/temas/medicamentos
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A baixa escolaridade limita o acesso às informações, 

provavelmente em razão do comprometimento das habilidades 

de leitura, escrita e fala, podendo favorecer a não adesão ao 

plano terapêutico (GAMBA,2004) pela dificuldade para ler e 

entender a prescrição, aumentando, assim, os riscos à saúde. 

Nessa direção, a escolaridade é uma variável imprescindível na 

escolha de estratégias efetivas para o empoderamento dos 

pacientes.  

O baixo nível de escolaridade favorece também a não 

execução de ações preventivas e/ou curativas, que 

consequentemente, contribuem para o não controle metabólico, 

e assim, favorece para o surgimento de sintomas de ansiedade, 

que, se não identificado à curto prazo, cooperam para a 

instalação de outros problemas físicos e psicológicos 

(OLIVEIRA,2006). 

Quanto ao estado civil, 51,85% (14) dos entrevistados 

eram casados, 25,93% (7) viúvos, 18,52% (5) solteiros e 3,70% 

(1) divorciado. 

Estudos apontam a importância da integração da família 

para o tratamento terapêutico da pessoa com DM, tendo em 

vista, a necessidade da integralidade do cuidado, já que, o 

contexto familiar está diretamente relacionado com o 

comportamento para o autocuidado da pessoa com diabetes. A 

presença de um companheiro (a) pode constituir em uma 

unidade de suporte às ações de autocuidado, onde, na maioria 

das vezes estimulam para à realização de atividades físicas, 

motivam para o seguimento do plano alimentar e 

medicamentoso, ajuda na monitorização da glicemia capilar no 

domicílio, no desenvolvimento de habilidades para o manejo da 

insulina, nos cuidados com os pés, entre outras medidas, que 

favorecem o bem-estar do indivíduo (SANTOS,2011). 
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No que diz respeito a renda familiar, os resultados 

demonstram que 62,96% (17) recebem apenas um salário 

mínimo e 18,52% (5) 2 salários mínimos ou mais. 

O baixo nível de renda reflete diretamente no controle do 

diabetes, podendo surgir sintomas de ansiedade, uma vez que, 

o déficit financeiro limita a aquisição de produtos que permitam 

uma dieta balanceada e a compra de medicamentos 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL  DE ATENÇÃO A DIABETES, 

2015). 

Após a aplicação da Escala de Beck observou-se que 

40,7% dos idosos tem ansiedade nível mínimo; 37 % leve, 

18,5% moderado e 3,7% apresentavam nível grave. 

No entanto, a presença de ansiedade, buscou-se 

identificar o predomínio por faixa etária e sexo verificando a 

seguinte distribuição: idosos do sexo masculino com idade entre 

60-64 anos 7,41% apresentaram ansiedade, sendo nível mínimo 

(01), leve (01). E o sexo feminino possuía 11,11%, sendo leve 

(01) e moderado (02).  

Na faixa etária entre 65-69 anos, 3,70% dos homens 

apresentaram sintomas de ansiedade, sendo (01)leve. No 

feminino 18,52%, nível mínimo (03) leve (01) e moderado (01). 

Entre os idosos na faixa etária 70-74 anos 22,22 % possuíam os 

sintomas de ansiedade.  

Com relação aos homens apenas 3,70% apresentou 

sintomas, sendo (01) leve. As mulheres variaram entre mínimo 

(01), leve (02), moderado (02) e grave (01). Nos idosos que 

compreende a faixa etária entre 75-79 anos, o sexo masculino 

não apresentou ansiedade. No entanto, as mulheres 22,22%, 

sendo mínimo (04), leve (02). Nos idosos acima de 80 anos, 

verificou-se que 3,70% dos homens apresentavam ansiedade, 

sendo leve (01), entretanto, as mulheres 7,41%, sendo nível 

mínimo (02). 
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Considerada uma das maiores causas de sofrimento 

emocional e diminuição da qualidade de vida, a ansiedade é uma 

alteração que acontece com bastante frequência entre os 

idosos, constituindo um problema de grande magnitude para a 

saúde pública, devido à sua alta morbidade e mortalidade 

(MINGHELLI,2013). 

As mudanças decorrentes do processo de 

envelhecimento, tanto no âmbito físico, psicológico, social, 

podem ocasionar influencia na manutenção do estado 

biopsicossocial. Estudos mostram que um dos diagnósticos mais 

encontrados nessa população é o transtorno de humor 

acompanhado de ansiedade (15,4% dos casos), que se 

caracteriza por um sentimento vago e desagradável de medo e 

apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de 

antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho 

(GUIMARAES, 2011). 

Os resultados revelam que em todas as faixas etárias 

entre os idosos participantes, as mulheres são mais ansiosas 

que os homens, isso pode ser justificado devido o surgimento de 

problemas crônicos, como o DM. Uma vez que, a condição de 

manter o valor glicêmico controlado pode alterar o estado 

emocional, podendo surgir sentimentos de tensão e apreensão, 

favorecendo o alojamento da ansiedade (SOARES,2015). 

Em relação aos discursos resultantes das entrevistas e 

de suas (re)leituras, emergiram os conteúdos de análise, os 

quais revelaram 03 categorias: entendimento sobre a 

ansiedade em idosos com diabetes mellitus; ansiedade e 

as mudanças no estilo de vida; relação entre o diabetes 

mellitus e as alterações psiquiátricas. 

Entendimento sobre a ansiedade em idosos com diabetes 

mellitus 
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Nessa categoria estão apresentados os relatos dos 

idosos com diabetes mellitus quanto o entendimento sobre a 

ansiedade. Conforme as falas a seguir. 

  “A ansiedade é uma doença que prejudica muito, me afeta, fico 

trêmula, tenho vontade de correr, isso {...} causa insônia, 

impaciência, angústia, tristeza, medo {...} é um problema” (E4)  

“É uma doença a ansiedade que causa insônia, angústia, 

tristeza, medo, fico mau humorada e que afeta minha diabete” 

(E12). 

“Quando eu faço minha dieta para o diabetes e não controlo a 

glicose me dá uma alteração no juízo, acho que fico ansiosa, 

doente {...} os nervos ficam agitados, fico impaciente e com 

medo. É uma doença (ansiedade) muito séria” (E10) 

“É uma doença sim, pois fico agitada, nervosa, dá até dor na 

minha coluna” (E6). 

Percebe-se pelos discursos dos entrevistados que o 

entendimento sobre a ansiedade é ligado ao um sofrimento 

psíquico e físico, compreendem como uma patologia que altera 

os nervos e que ocasiona sintomas como impaciência, medo 

(E4, E10 e E12), porém, afirmam que a ansiedade reflete no 

controle do diabetes (E12 e E10).  

Os pacientes com diabetes mellitus sentem-se ansiosos 

em relação à doença, devido as preocupações específicas com 

a hipoglicemia, aplicação de insulina, com as dificuldades 

sexuais e/ou com o ganho de peso. Além disso, a exigência do 

tratamento pode resultar na alteração de humor, e 

principalmente, influenciar na socialização com a família e 

amigos (BRASIL,2014). 

Estudos relatam também que a ansiedade pode alterar o 

gerenciamento para o autocuidado do diabetes, interferindo na 
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elevação dos níveis de açúcar no sangue, aumentando o risco 

de complicações. Apesar dessas situações, os distúrbios de 

ansiedade comumente, não são valorizados, sendo na maioria 

das vezes sub diagnosticados (GOWER, 2013).  

 

Ansiedade gerada a partir das mudanças no estilo de vida  

 

Nessa categoria evidenciou-se a percepção negativa dos 

idosos participantes em relação a readequação do estilo de vida 

frente ao diagnóstico de diabetes mellitus, explicada pela restrição 

alimentar, realização de exercício físico e uso de medicamentos 

para controlar o diabetes mellitus, como se pode observar a partir 

das falas a seguir. 

“Não gosto de fazer exercício físico, aí faço forçada, por isso fico 

ansiosa. Também gostaria de comer tudo que gosto{...} não gosto 

da dieta que no postinho colocaram para fazer, tudo isso me deixa 

nervosa, ansiosa”. (E6) 

 “O doutor me manda fazer as coisas, os exercícios, a dieta 

e eu não faço nenhum. O que ele me pede para tirar também da 

minha alimentação, não quero tirar nenhum, aí {...} quando eu 

vejo, estou ansiosa, angustiada, porque ele vai dizer que eu tô 

fazendo tudo errado”. (E19) 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o 

tratamento básico e o controle da doença consistem, 

primordialmente, na utilização de uma dieta específica baseada 

na restrição de alimentos ricos em carboidratos, gorduras e 

proteínas, atividade física regular e no uso adequado de 

medicação (BRASIL,2014). Entretanto, a adesão a esse 

tratamento exige comportamentos de alguma complexidade que 

devem ser integrados na rotina diária do portador de diabetes 

mellitus. 
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A adesão ao tratamento em pacientes crônicos representa 

a extensão no qual o comportamento da pessoa coincide com o 

aconselhamento dado pelo profissional de saúde, contemplando 

três estágios: 1) concordância, no qual o indivíduo, inicialmente, 

concorda com o tratamento, seguindo as recomendações dadas 

pelos profissionais da saúde; 2) adesão, fase de transição entre 

os cuidados prestados pelos profissionais de saúde e o 

autocuidado, no qual, com uma vigilância limitada, o doente 

continua com o seu tratamento, o que implica uma grande 

participação e controle da sua parte; 3) manutenção, quando, já 

sem vigilância (ou vigilância limitada), o doente incorpora o 

tratamento no seu estilo de vida, possuindo um determinado nível 

de autocontrole sobre os novos comportamentos (ASSUNÇÃO, 

2008). 

Em relação aos efeitos negativos, essa visão corresponde 

ao fato do diabetes ser uma doença crônica e o seu controle 

requerer a apresentação de várias modalidades de vários 

comportamentos diferentes e isso são os principais obstáculos à 

adesão ao tratamento. O paciente deve alterar seu estilo de vida, 

que é, talvez, a mudança de comportamento mais difícil de ser 

conseguida.  

O tratamento do diabetes interfere na rotina, choca-se com 

atividades sociais relacionadas com o comer e beber, pode 

produzir efeitos colaterais e riscos associados (ganho de peso, 

hipoglicemia, etc.), tem um custo financeiro elevado e, além disso, 

a pessoa precisa gastar um tempo do seu dia-a-dia, cuidando de 

si mesma. É importante salientar que o bom controle do diabetes 

não depende exclusivamente da adesão ao tratamento, os 

resultados negativos eventualmente produzidos pela 

automonitorização podem punir o comportamento de medir a 

glicemia (MABERLI,2015). 
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Relação entre o diabetes mellitus e as alterações psíquicas 

 

Nessa categoria evidenciou-se que o diabetes mellitus 

oportuniza o surgimento de sintomas que englobam as condições 

emocionais do indivíduo, explicada pela presença de nervosismo, 

choro, angústia, taquicardia, medo, ansiedade, conforme os 

relatos a seguir. 

“Quando não consigo controlar o diabetes sinto dor de 

cabeça, minha pressão sobe, fico desgostosa [...] até choro”. (E6) 

“Diabetes me traz nervosismo, quando eu fico nervosa vem as 

doenças de pele também”. (E14) 

“O controle do diabetes me deixa ansiosa [...] sinto insônia, 

angústia, medo, fico irritada, acho que tudo isso mulher, é da 

ansiedade”. (E17) 

“O diabetes me deixa ansiosa, aumenta minha pressão, 

fico suando frio, muito agitada, com o coração acelerado, minha 

mão formiga e tenho até dor de cabeça”. (E15) 

Conviver com o diabetes mellitus está associado a uma ampla 

gama de angústias, tais como sentir-se sobrecarregado com a 

rotina, estar preocupado com o futuro e a possibilidade de 

complicações graves e sentir-se culpado quando a gerência da 

doença não vai bem.  

Este peso e o sofrimento emocional de indivíduos com 

diabetes tipo 1 ou tipo 2, mesmo em níveis de gravidade abaixo 

do limiar para um diagnóstico psiquiátrico de depressão ou 

ansiedade, estão associados com a baixa adesão ao tratamento, 

ao controle glicêmico inadequado, as taxas mais altas 

de complicações, uma qualidade de vida prejudicada e ao 

aumento da invalidez. Como também, aumenta a utilização e as 

despesas com serviços de saúde, independentemente da idade, 

sexo, raça/etnia e nível social (JAMA,2016). 

 

http://www.abc.med.br/p/diabetes-mellitus/22360/diabetes+mellitus.htm
http://www.abc.med.br/p/diabetes-mellitus/22360/diabetes+mellitus.htm
http://www.abc.med.br/p/psicologia..47.psiquiatria/324185/depressao+maior+ou+transtorno+depressivo+reativo.htm
http://www.abc.med.br/p/diabetes-mellitus/23000/prevenindo+o+diabetes+mellitus+e+suas+complicacoes.htm
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4 CONCLUSÕES  

 

A pessoa diabética, no transcorrer do tratamento, 

vivencia sentimentos e comportamentos que dificultam a 

aceitação da condição crônica da doença e, 

consequentemente, a adoção de hábitos saudáveis que 

permitam lidar com as limitações decorrentes da enfermidade. 

 Uma das limitações encontradas neste estudo foi o 

pequeno número de idosos constituintes na amostra. 

Entretanto, por sua vez, é necessário incentivar maior 

participação de pessoas idosas em grupos de pesquisa, a fim 

de intervir com ações educativas no processo de saúde e 

doença.  

A pessoa com diabetes mellitus sente-se ansiosa em 

relação à doença, devido as preocupações específicas com a 

hipoglicemia, aplicação de insulina, com as dificuldades sexuais 

e/ou com o ganho de peso. Isso evidencia que a ansiedade 

pode alterar o gerenciamento para o autocuidado do diabetes, 

interferindo na elevação dos níveis de açúcar no sangue, 

aumentando o risco de complicações.  

Os objetivos do estudo foram alcançados uma vez que, 

foi identificada a presença de ansiedade em idosos com 

diabetes mellitus através do uso da Escala de Beck e da Análise 

dos Discursos dos Sujeitos. Percebendo assim, a necessidade 

de considerar a importância dos fatores emocionais em 

indivíduos que convivem com doenças crônicas. 

Acredita-se que, pondo em prática os pressupostos do 

cuidado integral que incluem as dimensões do bem-estar 

biológico, psicológico, social e espiritual, preconizadas pelo 

modelo de atenção primária à saúde, favorecerá uma melhor 

compreensão dos sentimentos e comportamentos das pessoas 
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idosas diabéticas, podendo contribuir para o redimensionamento 

do cuidado com essa clientela.  
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RESUMO: A senescência é acompanhada de fragilidades que 
propiciam a ocorrência de quedas, acarretando consequências 
físicas e psicossociais, interferindo na autonomia do idoso. 
Objetiva-se nesse estudo, caracterizar a produção cientifica 
relacionada a senescência das quedas e identificar a relação da 
senescência frente à ocorrência de quedas. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura, realizada em setembro de 
2017, no portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) através 
das bases de dados, SciELO, LILACS, IBECS, MEDLINE e 
Biblioteca Cochrane. Os critérios de inclusão da amostra foram: 
artigos completos, em português, publicados de 2012 a 2017. A 
pesquisa com os descritores “quedas” and “idosos” and 
“senescência”, permitiu a localização de 1.048 artigos em toda 
a seleção da BVS, aplicados os critérios de inclusão, restaram 
29 artigos, dos quais utilizou-se 20 por contemplarem de modo 
mais especifico a temática. Sobre a caracterização dos estudos, 
observa-se que a maioria foi puplicada no ano de 2015, a 
análise permitiu a identificação de dois eixos temáticos: eixo 1 
“colaboração da senescência para o acometimento de quedas” 
e eixo 2 “repercussão das quedas na vida do idoso”. O presente 
trabalho enaltece a carência de estudos sobre a temática, 
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comprovando a relação da senescência com a ocorrência de 
quedas. 
Palavras-chave: Quedas. Idosos. Senescência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no Brasil há um acréscimo de idosos 

importante, estima-se que, em 2025 tenha 32 milhões e em 

2050 teremos aproximadamente 63 milhões de populares 

senescentes. Essas referências merecem atenção para as 

quedas, cujo emblema um problema de saúde pública 

caracterizada pelo aumento dessa população e alto custo 

gerado decorrente da queda (ANTES, 2015).  

A senescência é vista como um processo natural de 

envelhecimento, estando relacionada ao passar do tempo, sem 

processo de doença, no qual a mesma é determinada pelo 

processo de declínio dinâmico e paulatino, no qual ocorrem 

alterações funcionais, psicológica e social. A mesma vem 

acompanhado de fragilidade. No qual, está presente no 

processo de senescência e tem compatibilidade simultânea 

com eventos adversos, incluindo as quedas, hospitalizações e 

o aumento da morbimortalidade (LENARDT, 2016). 

Uma das condições que contribuem para um declínio 

funcional é o medo de cair, que acarreta na autoconfiança da 

marcha, gerando sentimentos de abandono e isolamento social. 

O que faz com que os idosos fiquem mais ansiosos e com um 

medo elevado, gera uma preocupação com o acometimento de 

quedas, que pode ser exposto pelo baixo nível de informação, 

justificando a escassez da utilidade em educação em saúde, 

com o proposito de prevenir o acontecimento (ARAUJO et al, 

2016). 
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Ao avançar da idade fica evidenciado um défice na 

capacidade funcional, oriunda em sua maioria das funções 

físicas que entra em um processo de depreciação dos sistemas 

nervoso, osteomuscular e cardiorrespiratório, assim impedindo 

que os mesmos realizem atividades de rotina com eficácia 

(GOMES et al., 2014). 

As quedas são compreendidas como um acontecimento 

não proposital, repercutindo em uma mudança de posição para 

um ponto inferior, referente a sua posição inicial. Portanto, trata-

se de um evento corriqueiro e temeroso para com a maior parte 

dos idosos, trazendo consigo algumas consequências, sendo 

uma das preponderantes causas de incapacidade, lesões e 

mortes nessa faixa etária (PINHO et al., 2012). 

A suscetibilidade a quedas é crescente com estimativa 

de 32% para indivíduos entre 65 e 74 anos; entre 75 e 84 anos 

35% e acima de 85 anos 51%, com uma porcentagem 

significativa de 30% dos idosos caem pelo menos 1 vez ao ano 

em nosso país. Visto que o acometimento é maior nas mulheres 

da mesma faixa etária que os homens (GERVÁSIO et al., 2012). 

A queda pode ser um indício de alerta ou apenas um 

marcador do declínio das funções orgânica sinalizando o início 

da senescência, acarretando em traumas físicos como fraturas, 

psicológicas pelo medo da recorrência e se desprender de suas 

atribuições, além do fator social, pois custo financeiro é imenso 

tornando-se maior quando o idoso tem sua autonomia afetada, 

ficando dependente (CARNEIRO, 2015). 

 Copiosas são as problematizações oriundas das quedas, 

repercutindo em limitação na vida social do idoso ficando 

dependente de terceiros e o alto custo gerado pelos gastos 

hospitalares e reabilitação ocasionado pela mesma.  
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 Sendo assim, após problemas supracitados percebe-se 

há a necessidade de uma intervenção no cuidado ao idoso 

direcionada a prevenção, como potencializadora nas ações dos 

serviços prestados pelos órgãos de saúde.Diante do exposto, 

objetivou-se no estudo caracterizar a produção cientifica 

relacionada a senescência das quedas e identificar a relação da 

senescência frente à ocorrência de quedas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é uma revisão integrativa da literatura, 

cujo método consiste em um acervo e análise para uma 

construção crítica das pesquisas acerca da temática abordada. 

Teve como questões norteadoras, qual a produção 

cientifica relacionada a senescência e a ocorrência de quedas? 

Qual a relação da senescência frente à ocorrência de quedas 

publicados de 2012 a 2017. 

O levantamento literário foi realizado em setembro, no 

portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) através das bases 

de dados, SciELO, LILACS, IBECS, MEDLINE e Biblioteca 

Cochrane. A amostra foi selecionada. A coletânea de dados 

feita a partir da literatura dos periódicos, com a utilização dos 

descritores “quedas”and “idosos” and “senescência”, 

atendendo os critérios de inclusão: artigos de acordo com a 

temática abordada, completos e apenas em português, com 

publicação no período (2012-2017) e os critérios de exclusão: 

teses, dissertações, manuais e relatos de experiências. A 

pesquisa permitiu a localização de 29 artigos, embora só 20 

tenham sido utilizados, contemplando o tema abordado através 

de uma coletânea de autores da área de saúde. 
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Sobre a caracterização dos estudos, observa-se que a 

maioria foi puplicada no ano de 2015, e foram identificados dois 

eixos temáticos, um tratando da colaboração da senescência 

para o acometimento de quedas e o outro a repercussão das 

quedas na vida do idoso. 

Para a realização do estudo, foi implementado as 

seguintes etapas: definição do problema através da seleta de 

artigos; Definição das informações a serem extraídas e análise 

das mesmas; Discussão e interpretação dos resultados e a 

apresentação da revisão da literatura. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a coletânea dos dados, através de autores da área 

de saúde estabelecida pela pesquisa, foram encontrados 29 

artigos e após análise e exclusão de artigos selecionados pela 

leitura na integra 20 publicações. Para melhor exposição das 

publicações escolhidas, foi organizado os achados no quadro 

1, com informações sequenciais com o nome do autor em um 

quantitativo de 20, título das publicações, ano de publicação, 

base de dados e periódicos. 

 

Quadro: Publicações incluídas no estudos, 2012-2017. 

Autores Título Ano Periódico 

ANTES, D. L.; 

SCHNEIDER, 

I. J. C.; ORSI, 

E. D. 

Mortalidade por 

queda em idosos: 

estudo de série 

temporal 

2015 Rev bras. 

Geriatr.Geront

ol 

ARAÚJO, E. 

C. et al. 

 2016 Revista 

Eletrônica de 

Enfermagem 
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BAIXINHO, 

C. L.; DIXE, 

M. A.  

Monitoramento de 

episódios de 

quedas em 

Instituição para 

Idosos. 

2014 Revista 

Eletrônica de 

Enfermagem 

CARNEIRO, 

J. A. et  al. 

Prevalência e 

fatores associados 

à fragilidade em 

idosos não 

institucionalizados 

2015 Rev.Bras.de 

enfermagem 

CRUZ, D. T. 

et al. 

Associação entre 

capacidade 

cognitiva e 

ocorrência de 

quedas em idosos 

2015 Cad. Saúde 

colet. 

FHON, J. R. 

S. et al. 

Queda e sua 

associação à 

síndrome da 

fragilidade no 

idoso: revisão 

sistemática com 

metanálise 

2016 RevEscEnfer

m USP 

Gervásio, F. 

M. et al. 

Marcha de Idosas 

e Risco de Quedas 

2012 Revista 

Movimenta 

GOMES, E. 

C. C. et al. 

Fatores 

associados ao 

risco de quedas em 

idosos 

institucionalizados: 

uma revisão 

integrativa 

2014 Rev.ciência e 

saúde coletiva 
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LENARDT, 

M. H. et al. 

Fragilidade e 

qualidade de vida 

de idosos usuários 

da atenção básica 

de saúde 

2016 

 

Rev.Bras.de 

enfermagem 

LIMA, D.; 

CEZARIO, V. 

Quedas em idosos 

e comorbidades 

clínicas 

2014 Rev. Hupe 

LIPOSCKI, D. 

B. et al. 

Aptidão motora de 

idosos longevos- 

implicações 

cognitivas e 

socioemocionais 

2016 Rev. PUCSP 

MARQUES, 

H. et al. 

Escala de 

Equilíbrio de Berg: 

Instrumentalização 

para avaliar 

qualidade de vida 

de idosos 

2016 Salusvita 

OLIVEIRA, D. 

A.; PINTO, N. 

S.; 

CORDEIRO, 

L. S. 

Psicomotricidade 

na senescência 

2015 Rev. 

REINPEC 

PAULA 

JÚNIOR, N. 

F.; SANTO, 

S. M. A. 

Epidemiologia do 

evento queda em 

idoso: traçado 

histórico entre os 

anos de 2003 e 

2012 

2015 Revista 

Mineira de 

Enfermagem 
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PINHO, T. A. 

M. et al. 

Avaliação do risco 

de quedas em 

idosos atendidos 

em Unidade Básica 

de Saúde 

2012 RevEscEnfer

m USP 

POLIDORO, 

Á. C. R.; 

CONTENÇA

S, T. S.  

Treino de equilíbrio 

em idosos com 

realidade virtual. 

2013 RBM rev. 

bras. med 

SANTOS, H. 

S. S. et al. 

Perfil da fragilidade 

e fatores 

associados em 

idosos cadastrados 

em uma unidade 

de Saúde da 

Família 

2015 Ciência e 

Saúde 

Coletiva 

SCHOSSLER

, T., 

CROSSETTI 

M. G.  

Cuidador domiciliar 

do idoso e o 

cuidado de si: uma 

análise através da 

teoria do cuidado 

humano de Jean 

Watson. 

2014 Texto 

Contexto 

Enferm 

VIEIRA, A. A. 

U.; APRILE, 

M. R.; 

PAULINO, C. 

A. 

Exercício físico, 

envelhecimento e 

quedas em idosos: 

revisão narrativa 

2014 Revista 

Equilíbrio 

Corporal e 

Saúde 

VIEIRA, K. F. 

L. et al. 

Prevalência e 

preocupação com 

o risco de quedas 

2017 Revista de 

enfermagem 

UFPE online 
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em idosos 

comunitários 

 

Referente ao ano de publicação destacou-se o ano de 

2015 com (30%, 6), seguido dos anos de 2016 e 2014 com 

(25%, 5), os estudos do ano de 2012 representam (10%,10) 

além dos anos de 2013 e 2017 que apresentaram apenas (1%, 

5). 

 Em relação as revistas onde foram publicados os 

artigos, temos como destaque a revista de ciências e saúde 

coletiva, revista brasileira de enfermagem, revista eletrônica de 

enfermagem e revista Escola de Enfermagem USP com dados 

análagos a (10%, 2), seguido das revistas:Rev bras. 

geriatr.gerontol, revista movimenta, rev. hupe, rev. PUCSP, 

RBM rev. bras. med, texto contexto enferm, revista equilíbrio 

corporal e saúde, revista de enfermagem UFPE online, com um 

valor congênere de (6%). 

Após a análise dos artigos foram identificados dois eixos 

temáticos, um tratando da colaboração da senescência para o 

acometimento de quedas e o outro a repercussão das quedas 

na vida do idoso. 

 

1º Eixo temático: Colaboração da senescência para o 

acometimento de quedas. 

 

Na contemporaneidade a longevidade da população dos 

países em desenvolvimento, vêm acarretando em 

transformação no cenário da mesma, tendo como 

consequência a caracterização da epidemiologia e a transição 

demográfica. Oriunda do aumento da expectativa de vida dos 

senescentes e ao aumento do número desses idosos. Esse 
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aumento da ancianidade é notado pela erradicação gradativa 

do empreendimento e óbito destinada as doenças parasitárias 

e infectocontagiosas, por doenças degenerativas e doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNTs) (PAULA JÚNIOR, 2012). 

A população envelhecer é um acontecimento natural e 

irreversível, no Brasil essa população teve um acréscimo veloz 

e em termos proporcionais (BRASIL, 2010). 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2015), é 

considerado idoso o cidadão que tenha completado 60 anos ou 

mais em países em desenvolvimento e 65 anos ou mais em 

países desenvolvidos (PAULA JÚNIOR, 2012). 

Com o passar do tempo o envelhecimento traz eventos 

de manifestações biológicas, que no decorrer da vida tem sido 

determinado como uma perda progressiva das capacidades 

fisiológicas, resultando a morte. Durante a vida é uma 

consequência haver a diminuição da capacidade do 

desempenho físico, devido a hábitos de vida, condições de 

trabalho, comprometendo a autonomia do indivíduo ao 

envelhecer, influenciado por duas qualidades como: 

flexibilidade e força (GOMES et al, 2014). 

Esse mecanismo funcional da queda está relacionado à 

estabilidade corporal, em que a base de sustentação para 

manutenção da massa do corpo é direcionada para o centro, 

transportando o peso corporal do sujeito com rapidez e 

precisão, em diversas direções de forma centrífuga, a partir do 

seu centro, além do seu deslocamento com proteção e 

agilidade, de maneira governada, estabelecendo o corpo a 

circunstanciais repercurções externas (VIEIRA; APRILE; 

PAULINO., 2014). 

A longevidade traz consigo o processo natural da velhice, 

enaltecendo alguns prejuízos na coordenação motora, perdas 
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de tônus muscular, estatura, massa óssea. A impotência 

começa a ganhar espaço, prejudicando algumas atividades 

diárias ocasionadas pelo enrijecimento dos tendões, afetando a 

massa corpórea provocando a propensão de sofrer quedas e 

fraturas (OLIVEIRA, PINTO, CORDEIRO, 2015). 

De acordo com o autor supracitado, a psicomotricidade 

é uma manifestação de expressão motora, por meio da função 

psíquica do indivíduo. Sendo assim, deve ser trabalhada de 

forma diversificada e descontraída, de maneira que faça o idoso 

se mobilizar para alcançar a coordenação, equilíbrio, memoria, 

atenção e tonicidade.  

O senescente através da psicomotricidade tem a 

capacidade de restituição da imagem corporal, investigando a 

parte visual e motora nas atividades práticas, fazendo com que 

o indivíduo se sinta mais útil, através das atividades físicas 

adquirindo mais autonomia física quanto psíquica (LIPOSCKI et 

al., 2016). 

Sendo assim, o envelhecimento populacional no Brasil 

vem tendo um acréscimo significante, apontando novos 

desafios para a saúde pública, dentre eles, os custos 

ocasionados pelo acometimento de quedas (ANTES, 2015). 

As quedas se apresentam como o principal fator de lesão 

no idoso podendo ter causas multifatoriais.  As alterações no 

sistema musculoesquelético onde fica evidente a perda de 

massa muscular, deterioração das fibras musculares, 

ineficiência das articulações e alterações na estrutura óssea é 

um dos fatores primordiais por causar a fragilidade física.  

Outros fatores como polifarmácia, problemas visuais e no 

ambiente ajudam na precipitação da queda (CRUZ, 2015). 

Conforme os estudos de Vieira et al. (2017), realizado 

com 62 idosos, foi constatado que 78,8% dos participantes já 
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haviam sofrido quedas. Enquanto nos estudos de Pinho et al. 

(2012), 41,2% dos idosos já caíram de 1 a 2 vezes, relatando 

como principal motivo intrínseco a tontura/vertigem, à medida 

que as extrínsecas são causadas pelo piso escorregadio ou 

molhado. Estes dados enfatizam a prevalência de quedas 

durante esta idade, carecendo de uma atenção voltada a 

prevenção desses episódios. 

A fonte da causa das quedas em idosos possui duas 

vertentes, os fatores extrínsecos e intrínsecos, possuindo 

relação com o ambiente em que os idosos vivem ou aqueles 

relacionados ao processo do envelhecimento, como as 

alterações do sistema sensorial e musculoesquelético, 

respectivamente. Contudo, o sinergismo desses fatores torna-

se comum entre esse grupo de pessoas, dificultando a restrição 

de um evento de queda a um fator de risco isolado ou a um 

agente causal (VIEIRA; APRILE; PAULINO., 2014; 

SCHOSSLER; CROSSETTI, 2014). 

 O meio ambiente torna-se a precípua causa, tratando-se 

dos fatores extrínsecos, dentre os principais podemos citar: 

Superfícies escorregadias, tapetes soltos ou com dobras, 

iluminação inadequada, degraus altos ou estreitos, obstáculos 

no caminho (pequenos objetos, móveis baixos, fios; prateleiras 

excessivamente baixas ou elevadas; calçados inadequados 

e/ou doenças dos pés; maustratos; ), ausência de corrimãos em 

corredores e banheiros, roupas longas além de vias públicas 

mal conservadas, com irregularidades (POLIDORO, 

CONTENÇAS., 2013). 

Os aspectos intrínsecos relativo a quedas em idosos 

perpetuam, conforme Chossler; Crossetti (2014), a 

incapacidade funcional e imobilidade para desempenhar as 

atividades de vida diária, depreciação da força muscular em 
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mebros inferiores e equilíbrio, vertigem, o emprego 

desordenado de medicações psicotrópicas, déficits visual, 

auditivo e cognitivo, hipotensão postural, alterações na marcha 

e doenças crônicas. 

 

2º Eixo temático: Repercussão das quedas na vida do idoso. 

 

Nos estudos de Fhon et al (2016), a segunda causa de 

morte ocasionadas por lesões acidentais não intencionadas são 

as quedas, tendo uma estimativa anual de 37,3 milhões de 

acometimentos da mesma e que necessitam de atendimento 

médico, contudo gerando custos com reabilitação e hospitalar, 

trazendo como consequências o aumento de custos para a 

família e o idoso. Embora os que mais apresentam riscos de 

quedas são os idosos acima de 65 anos de idade, com 

predominância do gênero feminino, por estar atrelado as 

mudanças fisiológicas, evidenciados por edema e alterações 

das articulações, ocasionando instabilidade na extensão da 

locomoção dos membros inferiores, alteração no equilíbrio, 

limitação e a marcha no idoso. 

Refletindo ainda em um défice de movimentos 

voluntários e rítmicos automatizados, dos reflexos, além do 

engajamento da habilidade do sistema nervoso em processar 

os sinais visuais, vestibulares e perceptíveis incumbido pela 

estabilidade (LENARDT, 2015). 

As quedas trazem consequências físicas e psicológicas 

graves aos pacientes. Uma das fraturas mais comum 

ocasionada por esses incidentes é a de quadril, levando ao 

idoso muitas vezes a incapacidade de recuperar a sua 

capacidade anterior. As consequências psicológicas também 

colaboram para o agravamento do problema, visto que o 
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paciente fica temeroso, perdendo sua auto-confiança. Além de 

prejuízos irreparáveis para o paciente e seus familiares, a 

queda em idosos aumentam os gastos do sistema de saúde, já 

que normalmente entre 5 e 10 % dos que apresentam quedas 

tem lesões graves (MARQUES, 2016). 

Para a saúde pública o custo subirá dramaticamente e 

serão altíssimos, após o acometimento das quedas, por causa 

do alto custo hospitalar, esse idoso precisará de uma equipe 

multiprofissional, ocasionada pela agressão ao corpo e o peso 

psicológico, diminuindo a confiança e a mobilidade do idoso. 

Um dos fatores psicológicos mais presente é a resistência em 

relatar a queda, pois os idosos temem ser considerados frágeis 

e dependentes corroborando para uma subnotificação, 

prejudicando dados epidemiológicos fidedignos (CRUZ, 2015). 

É importante que o idoso e seus familiares sejam 

incentivados a fazer mudanças no ambiente e no estilo de vida 

para amenizar as causas. Um ambiente adequado com boa 

iluminação e adaptado as suas necessidades permitem que ele 

tenha mais autonomia e evita incidentes. Uma conduta positiva 

e vigilante da enfermagem através da informação permite um 

maior controle desses riscos, conduzindo para uma melhor 

qualidade de vida (SANTOS, 2015). 

Os custos envolvidos são repercussões relevantes para 

o idoso e sua família, em contra partida há um acréscimo na 

procura de cuidados de saúde, acometendo injurias como o 

aumento da dependência a perda potencial da vida, levando em 

risco o surgimento de outras ocorrências peculiares como as 

lesões por pressão e imobilidade, além de prejudicar a 

qualidade de vida, aumentando o risco de reincidir a uma nova 

queda decorrente das modificações do nível de consciência, 

força muscular e articulações (BAIXINHO; DIXE 2014). 
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A enfermagem gerontológica possui papel expressivo, 

para a diminuição desses custos através da principal 

intervenção que é a prevenção das quedas, com enfoque nos 

principais fatores de riscos para as quedas que são: Fraqueza 

muscular no incentivo de exercícios físicos para valorização do 

equilíbrio e amplitude dos movimentos; Alteração do equilíbrio 

e evitar o uso de quatro ou mais fármacos (LENARDT, 2015). 

Após premissa fica evidenciado que o principal 

tratamento gira em torno da prevenção e promoção a saúde do 

idoso (LIMA, 2014). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após premissa, foi visto que há um acréscimo importante 

da população senescente, no qual a mesmavêm acompanhada 

por fragilidades que acarreta em eventos adversos. 

Devido ao declíneo funcional,os idosos ficam 

susceptíveis as quedas e a mesma tem compatibilidade com 

hospitalização e morbmortalidade. 

Os estudos analisados permitiram ter o conhecimento 

que há uma relação da senescência com a ocorrência de 

quedas, no qual as quedas configuram-se um sério problema 

na qualidade de vida e nas atividades diárias dos idosos. 

Foi observado que há frequência de quedas nessa idade, 

ocasionada pela fragilidade condicionada pelo envelhecimento, 

as quedas são recorrentes e que até os idosos não se dão conta 

da importância desse evento. Portanto a literatura retrata o 

impacto do acidente no cotidiano do idoso e o risco eminente 

de morte apósa queda. 

Compreender que existem estratégias para diminuir e 

prevenir esse evento no idoso, que suas funcionalidades não 
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permitem certas atividades e mesmo assim eles fazem e por 

descuido é acometido pelo evento queda. Tendo como 

repercussão hospitalizações, dependência, incapacidade e 

morte. 

Diante desse contexto, deve-se conhecer mais o 

processo de senescência e buscar artifícios que viabilizem a 

promoção e a autonomia do idoso através da prestação do 

cuidar holístico, com ênfase no déficit funcional do mesmo para 

que não venha a ser acometido pela queda. O presente trabalho 

enaltece a carência de estudos sobre a temática e comprova a 

relação da senescência com a ocorrência de quedas. 
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RESUMO: O envelhecimento se constitui como um processo 
intrínseco, ativo e progressivo, acompanhado por alterações, 
físicas, fisiológicas e psicológicas. Objetivou-se analisar a 
autoestima em idosos diagnosticados com HIV/aids. Trata-se 
de um estudo quantitativo realizado em um Hospital de 
Referência para Doenças Infectocontagiosas no município João 
Pessoa/PB,Brasil, no período de setembro e outubro do ano 
2017.  A coleta de dados foi realizada com 10 idosos através de 
um questionário sociodemográfico (sexo, idade, estado civil, 
escolaridade, tipo de exposição que levou a infecção ao 
HIV/aids, solidão, tempo de diagnóstico) e uma Escala de 
Autoestima. Todos os testes foram considerados 
significativamente estatísticos quando p<0,05, esta pesquisa 
seguiu os princípios éticos estabelecidos pela Resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada 
conforme CAAE 71135917.3.0000.5176. A autoestima está 
correlacionada com a saúde mental, pois interfere nas relações 
sociais dos indivíduos, demonstrando o quanto o sujeito está 
satisfeito ou não com a sua situação de vida. Observou-se nos 
resultados que 60%(6) referiram sentir-se sozinho após o 
diagnóstico, desta forma vale salientar que as intervenções 
precisam não somente serem medicamentosas, mas, adequar-
se a necessidade do idoso de forma terapêutica e psicossocial. 
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É preciso que os profissionais direcionem a assistência a saúde 
do idoso de uma forma mais ampla, considerando suas 
necessidades. 
Palavras-chave: HIV. Idosos. Autoestima. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento se constitui como um processo 

intrínseco, ativo e progressivo, acompanhado por alterações, 

físicas, fisiológicas e psicológicas, as quais podem acarretar em 

prejuízos na capacidade do idoso em se adaptar ao meio que 

vive (TAVARES et al., 2016). 

A população de pessoas acima de 60 anos, na sociedade 

brasileira, está em franco crescimento (ANDRADE; SILVA; 

SANTOS, 2010). Entre os diferentes aspectos que contribuem 

para a longevidade populacional temos: aumento da 

expectativa de vida, diminuição da taxa de natalidade, melhoria 

da qualidade de vida, avanços na área da saúde e de 

tecnologias que contribuem para que as pessoas envelheçam 

de forma saudável com qualidade de vida e manutenção da 

atividade sexual ( BITTENCOURT et al., 2015).  

No idoso, a vida sexual ativa é influenciada pelos 

avanços da indústria farmacêutica mediante o uso de 

medicação para disfunção erétil, concomitantemente com a 

desmistificação do sexo, ocasionando, nesta faixa etária, mais 

vulnerabilidades às infecções sexualmente transmissíveis, 

como o vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

(BITTENCOURT et al., 2015). 

As mudanças decorrentes do comportamento sexual na 

terceira idade têm demandado alterações no perfil 

epidemiológico da aids. Na perspectiva social, a possibilidade 

de uma pessoa idosa ser infectada pelo HIV parece ser pouco 
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provável, visto que a atividade sexual é prerrogativa para a 

juventude (BITTENCOURT et al., 2015). 

Ao longo da história da humanidade, sexualidade e 

preconceito se apresentam interligados. O preconceito em 

relação à vivência da sexualidade no idoso remonta à repressão 

existente na sociedade frente à sexualidade ao longo de vários 

séculos, associando-a somente a fins reprodutivos (CASSÉTTE 

et al., 2016). 

Em relação à infecção por HIV, o indivíduo soropositivo 

pode ser incluído no estereótipo do "aidético" carregando todo 

o peso moral dessa classificação. A realidade de ser idoso e 

viver com o HIV/aids coloca-se como uma realidade muitas 

vezes surpreendente, impensada e de difícil aceitação, uma vez 

que contraria os estereótipos especificamente vinculados aos 

idosos, principalmente relacionados às concepções de 

assexualidade nesse momento da vida (CASSÉTTE et al., 

2016). 

Muitos idosos possuem ceticismo quanto ao risco de 

infecção pelo HIV, pois acreditam que tal infecção só é provável 

em pessoas que levam uma vida promíscua. Eles demonstram 

resistência ao uso do preservativo, por considerá-lo apenas um 

método contraceptivo. Além disso, algumas campanhas 

existentes são direcionadas prioritariamente à população mais 

jovem (CORDEIRO et al., 2017). 

No entanto, fisiologicamente o idoso possui alterações 

de seu estado imunológico, o que o predispõe a mais riscos de 

contrair infecções e a ter dificuldades para responder aos 

agentes agressores. Felizmente, por causa da terapia 

antirretroviral altamente potente, opções de vida saudáveis e a 

definição que os idosos têm sobre envelhecimento bem-

sucedido, é possível, para muitos idosos, enfrentar com 

sucesso o HIV e a aids. (ANDRADE; SILVA; SANTOS, 2010). 
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Apesar do grande benefício decorrente do uso da terapia 

antirretroviral (TARV), sobretudo pelo prolongamento da 

sobrevida e cronicidade da infecção, o tratamento marca 

profundamente o indivíduo, afetando o seu bem-estar físico, 

social e mental e envolve sentimentos negativos como 

depressão, angústia e medo de morrer que interferem em sua 

identidade e autoestima (CASTRIGHINI et al., 2013). 

Embora o avanço da terapêutica medicamentosa tenha 

contribuído para a redução das taxas de mortalidade, sabe-se 

que no contexto da soropositividade ao HIV, importantes 

consequências psicossociais são observadas como depressão, 

baixa autoestima, preconceito (CASTRIGHINI et al., 2013). 

A chegada da TARV trouxe melhoria na qualidade de 

vida das pessoas que vivem com o HIV/aids (PVHA). 

Entretanto, pesquisas afirmam que a marca no corpo, a imagem 

a ser cuidada e zelada, com o surgimento dos efeitos colaterais  

produzidos pelos inibidores como a lipodistrofia, dislipidemias, 

hiperclicemia, o risco de doenças cardiovasculares, são fatores 

coadjuvantes do conviver com o HIV/aids e que podem 

fortalecer o isolamento social e outros fatores negativos 

associados ao envelhecimento (ANDRADE; SILVA; SANTOS, 

2010). 

De diferentes fatores associados com o envelhecimento, 

varíáveis psicológicas têm demonstrado um associação positiva 

com diferentes áreas da saúde na terceira idade. Dentre essas 

variáveis, a autoestima é notável por sua relação com a 

manutenção da saúde física e mental em adultos mais velhos 

(RICARDI; MÉNDEZ, 2016). 

Durante o curso do desenvolvimento humano, auto-

estima mostra-se com alterações em três direções diferentes, 

que mostra uma diminuição significativa durante a velhice, em 
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comparação com estágios iniciais do desenvolvimento como a 

adolescência e idade adulta (RICARDI; MÉNDEZ, 2016). 

Considerada como um importante aspecto na vida, a 

autoestima constitui um sentimento de juízo, de apreciação, 

valorização, bem-estar e satisfação que o sujeito tem de si  

e  expressa pelas atitudes que toma em relação a si mesmo. A 

autoestima encontra-se relacionada com alguns aspectos do 

cotidiano do idoso, como o convívio social e familiar, a 

morbidade, problemas de saúde física ou mental  tornando-se 

um aspecto central da saúde e do bem-estar psicológico 

(ANTUNES; MALZO; BALBÉ, 2011) (TAVARES et al., 2016). 

Alguns autores sugerem que a autoestima tende a 

diminuir com o envelhecimento, fato esse que pode estar 

relacionado às perdas fisiológicas, de status social ou de entes 

queridos. Nessa perspectiva, a autoestima é um constructo  

sociopsicológico de grande importância (MEURER et al., 2012).  

Com respeito à mudança da auto-estima na terceira 

idade, este fato também pode ser afetado por variáveis como a 

diminuição do status econômico, educação, saúde e as 

mudanças sociais, físicas e psicológicas nesta fase (RICARDI; 

MÉNDEZ, 2016). 

A autoestima elevada faz com que a pessoa vivendo com 

HIV se perceba de forma positiva; por outro lado, as que 

possuem autoestima prejudicada poderão apresentar-se 

limitados e desanimados, afetando diretamente a saúde mental 

(CASTRIGHINI et al., 2013). 

Chegar a esta fase da vida com otimismo, autocontrole e 

autoestima elevada poderá repercutir em maior segurança na 

vivência da última fase do ciclo vital. A sensação de felicidade 

e de alegria, o sentimento de estar de bem com a vida e consigo 

é salutar no envelhecimento (TAVARES et al., 2016). 
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Desse modo, torna-se fundamental analisar a 

autoestima, a fim de entender como relaciona-se com os  idosos 

que vivem com HIV/aids. Considerando que este tema 

contribuirá sobremaneira para compreender os sentimentos e 

expectativas, no que diz respeito a vivência desses idosos, e 

não somente às manifestações clínicas das doenças que 

contraem.  

Objetivou-se analisar a autoestima em idosos 

diagnosticados com HIV/aids. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo realizado em um 

Hospital de Referência para Doenças Infectocontagiosas no 

município João Pessoa/PB,Brasil, no período de setembro e 

outubro do ano 2017. 

Como critérios de elegibilidade considerou-se: pessoas 

com idade igual ou superior a 60 anos, com diagnóstico positivo 

para HIV, com capacidade cognitiva e física preservada. Foram 

excluídos idosos que não recebiam atendimento no local de 

coleta de dados, que apresentavam dificuldade na fala, que 

recusaram a participar da pesquisa.  

A coleta de dados foi realizada com 10 idosos através de 

um questionário sociodemográfico (sexo, idade, estado civil, 

escolaridade, tipo de exposição que levou a infecção ao 

HIV/aids, solidão, tempo de diagnóstico) e uma Escala de 

Autoestima conceitualizada como um instrumento 

unidimensional capaz de classificar o nível de autoestima em 

baixo, médio e alto. De modo geral, a escala avalia a atitude e 

o sentimento positivo ou negativo por si mesmo. Engloba 

questões de satisfação pessoal, autodepreciação, percepção 

de qualidades, competência, orgulho por si, autovalorização, 
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respeito e sentimento de fracasso. É constituída por dez 

questões como opções de resposta tipo Likert (concordo 

totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente), onde 

cada item de resposta varia de 1 a 4 pontos. Destaca-se que os 

itens 3,5,8,9 e 10 tiveram seus escores invertidos, conforme 

recomenda o autor. Quanto maior o escore, maior o “nível” da 

autoestima. Os participantes com pontuação igual ou superior 

a 26 foram classificados com alta autoestima e aqueles com 

valor inferior com baixa autoestima. (SBICIGO; BANDEIRA; 

DELL’AGLIO, 2010) 

Os dados foram processados no Programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 19.0 através da 

frequência absoluta e relativa, bem como da média e desvio 

padrão da média. Além disso, foi aplicado o teste estatístico 

ManWhitney para verificar a influência da variável solidão e 

autoestima. Também realizou-se o Teste t para verificiar se o 

tempo de diagnóstico influencia a autoestima. Todos os testes 

foram considerados significativamente estatísticos quando 

p<0,05. 

Ressalta-se que esta pesquisa seguiu os princípios 

éticos estabelecidos pela Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde que diz respeito às Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(BRASIL, 2012) e foi aprovada conforme CAAE 

71135917.3.0000.5176.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram dos estudos idosos de um Hospital de 

Referência para Doenças Infectocontagiosas, com idade igual 

ou superior a 60 anos em que possuem diagnóstico positivo 

para HIV. A Tab (1) demonstra informações sobre um 
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questionário aplicado aos mesmos, relacionado a sua 

autoestima. 

 

Tabela 1. Características da autoestima de idosos com 

HIV/aids. João Pessoa/PB, Brasil. N=10. 

Item Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo Concordo 
totalmente 

 N % N % N % N % 

Eu sinto que sou 
uma pessoa de 
valor, no mínimo, 
tanto quanto as 
outras pessoas. 

2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 

Eu acho que eu 
tenho várias boas 
qualidades. 

- - 1 10% 5 50% 4 40% 

Levando tudo em 
conta,eu penso que 
sou um fracasso. 

6 60% 1 10% 3 30% - - 

Eu acho que sou 
capaz de fazer as 
coisas tão bem 
quanto a maioria 
das pessoas. 

- - 1 10% 4 40% 5 50% 

Eu acho que não 
tenho muito do que 
me orgulhar. 

3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 

Eu tenho uma 
atitude positiva 
com relação a mim 
mesmo. 

- - 3 30% 4 40% 3 30% 

No conjunto,eu 
estou satisfeito 
comigo. 

1 10% 1 10% 5 50% 3 30% 

Eu gostaria de ter 
mais respeito por 
mim mesmo. 

2 20% 2 20% 5 50% 1 10% 

Às vezes eu me 
sinto inútil. 

4 40% 2 20% 4 40% - - 

Às vezes eu acho 
que não presto 
para nada. 

4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 
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O impacto do diagnóstico do HIV/aids exige adoção de 

novos hábitos para o enfrentamento, focalizando a saúde, o 

bem-estar e a qualidade de vida. No caso de concomitância 

com outras doenças, as dificuldades de ordem emocional foram 

mais acentuadas, ocasionando conflitos consigo mesmo e com 

a sociedade, ruptura do vínculo com os profissionais e não 

adesão ao tratamento. Devido ao impacto bastante acentuado, 

e a dificuldade de lidar com a necessidade de enfrentamento, 

foram evidenciados casos de ideação suicida e ou tentativa de 

suicídio por alguns (JUNQUEIRA et al., 2012). 

Devido ao contexto biopsicossocial no qual o idoso está 

inserido, percebe-se que a velhice corresponde a uma fase de 

grande vulnerabilidade à infecção pelo HIV/aids, revelando que 

existem muitos tabus referentes à sexualidade dos idosos, e, 

consequentemente, poucos esclarecimentos sobre prevenção, 

transmissão e demais questões envolvendo o HIV/aids 

(GARCIA et al., 2012). 

O aumento nos índices de contaminação pelo HIV/aids 

em idosos pode estar associado a vários fatores, dentre estes: 

contexto sociocultural, sobretudo na área da sexualidade; 

mudanças demográficas que apontam para o envelhecimento 

populacional, falha nos esforços de prevenção para com este 

segmento, as vulnerabilidades individuais, social, programática, 

inovações na área da saúde (SERRA, et al., 2013). 

A saúde na terceira idade relaciona-se com a 

funcionalidade global, que provém da capacidade que o mesmo 

tem de cuidar e administrar sua própria vida. O idoso quando é 

capaz de ser autônomo e independente, torna-se eficiente e 

prático, mesmo quando é portador de uma doença. Mas, em 

razão da complexa natureza multidimensional de problemas 
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que afetam a capacidade funcional dos idosos, destaca-se o 

HIV/aids (CRUZ; RAMOS, 2012). 

As pessoas vivendo com HIV/aids podem ter sua 

autoestima prejudicada, pois um impacto social é causado 

devido a infecção, além de ser associado ao estigma da 

doença. A autoestima influencia no pensamento de vida de 

forma positiva ou negativa, porém, a infecção também causa na 

vida do indivíduo limitações que são físicas e sociais, a exemplo 

da perda de um projeto de vida, a necessidade de 

reestruturação de seus hábitos, o enfrentamento de suas novas 

limitações nas relações em seu trabalho e nas relações 

familiares (CASTRIGHINI et al., 2013). 

No tocante aos aspectos psicológicos, durante o 

processo de diagnóstico do HIV/aids torna-se importante que 

sejam elaborados manuais de orientação para os grupos que 

atuam com pessoas idosas e para os seus cuidadores como 

forma de minimizar o impacto diante do diagnóstico, bem como, 

intensificar os métodos de prevenção da transmissão do vírus 

(JUNQUEIRA et al., 2013). 

A convivência com o HIV/aids pode trazer consequências 

negativas, a exemplo da baixa autoestima. Fazendo com que o 

indivíduo não realize seu cuidado pessoal, criando barreiras 

para um tratamento eficaz de saúde (CASTRIGHINI et al., 

2013). 

Na tabela (1), consta que entre os entrevistados 70%(7) 

concordam e concordam totalmente que são pessoas de valor, 

tanto quanto as outras pessoas. No quesito “No conjunto, eu 

estou satisfeito comigo” 8 (80%) dos entrevistados 

responderam de forma positiva, revelando que sentem-se com 

boa autoestima, assim como estudo na cidade de São Paulo 

que apontou resultados positivos de gostar de si mesmo e 

pensar positivo ou ser feliz (SANTOS et al., 2015). 
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Quanto a classificação da autoestima, bem como a 

influência da solidão e do tempo de diagnóstico sobre a mesma, 

a Tab (2) demonstra os resultados. 

 

Tabela 2. Classificação da autoestima e a sua inflência na 

solidão e no tempo de diagnóstico de idosos com HIV/aids. 

João Pessoa/PB,Brasil. N=10.  

Variável N % 

Alta autoestima 7 70% 
Baixa autoestima 3 30% 

Correlações Teste P 
Solidão x escore autoestima ManWhitney 0,019* 
Escore autoestima x tempo diagnóstico Teste t 0,03* 

*significativamente estatístico 

 

Há diversos conceitos sobre autoestima, até mesmo 

entre os autores acadêmicos não há um consenso, segundo 

Felicissimo, Ferreira, Soares, Silveira e Ronzani (2013) a 

ausência da definição de tal termo e sua falta de clareza estão 

ligados a popularização do termo frequentemente associado ao 

senso comum, tornando difícil a compreensão de quais são os 

critérios para considerar o que é a autoestima, o que justificaria 

a diversidade de respostas obtidas a uma mesma pergunta. 

A autoestima está correlacionada com a saúde mental, 

pois interfere nas relações sociais dos indivíduos, 

demonstrando o quanto o sujeito está satisfeito ou não com a 

sua situação de vida. A sua definição não é tão clara devido as 

crenças, percepção de “mundo interno” e do mundo externo 

(pois existe a influência do contexto social e cultural ao qual o 

indivíduo está inserido (SCHULTHEISZ; APRILE, 2013). 

A tabela (2) demonstra os resultados, através  da Escala 

de Autoestima de Rosenberg (EAR). Entre os entrevistados 7 

(70%) revelaram ter uma alta autoestima, demonstrando que a 
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maioria do percentual de idosos estão bem consigo mesmos, 

muitos fatores estão relacionados ao aumento da autoestima, a 

exemplo da espiritualidade, práticas de exercícios físicos, o 

papel social exercido, sua sexualidade, vínculos familiares e 

saúde, sendo um dos fatores mais importantes para seu bem 

estar (SANTOS et al., 2015). 

Diversos fatores estão relacionados ao aumento da 

autoestima, a exemplo da espiritualidade, práticas de exercícios 

físicos, o papel social exercido, sua sexualidade, vínculos 

familiares e saúde, sendo um dos fatores mais importantes para 

seu bem estar (SANTOS et al., 2015). 

Entende-se que a autoestima está relacionada também 

ao autocuidado, a ter um sentimento de positividade consigo e 

gostar de si. Revelando que é um sentimento de valorização, 

satisfação de vida e bem estar, expressada por atitudes que o 

individuo tem de si próprio (SANTOS et al., 2015). 

O autocuidado está presente em todos os níveis de 

atenção á saúde, precisando ser estimulado, pois é resultado 

de vivencias diárias, vida comunitária, e rotinas. Sendo 

irteligado ao estado fisiologico do paciente, compreendendo a 

importância do bem estar físico, social, mental e ambiental na 

prevenção/promoção da saúde dos mesmos (VITORINO et al., 

2012). 

Com a alta autoestima, fica mais prático de enfrentar os 

problemas da vida, gerar confiança, acreditando sobre a 

certeza e a capacidade e superar obstáculos (SANTOS et al., 

2015). 

O sentimento de solidão parece ser um intervalo entre os 

discursos sociais que engolem o sujeito e que impõe a 

necessidade de sermos felizes e sociáveis. Em alguns casos se 

sentir só é um escape da singularidade (TALIT; ROSA, 2013). 
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A Tabela (2) demonstra a correlação da solidão e 

autoestima, o teste de ManWhitney demonstrou 

estatísticamente significativo com p=0,019. Revela-se o quanto 

a autoestima é fator influenciador na vida de idosos com 

HIV/aids, além das intervenções terapêuticas adequadas. A 

relação de velhice com doença está direcionada às limitações 

que os idosos encontram e pelo medo de não poderem exercer 

suas atividades diárias, de se tornarem dependentes pela 

doença e não obter o apoio da família, gerando sentimentos 

como solidão e tristeza. Portanto, ressalta-se a importância da 

incessante busca da felicidade a partir de um cotidiano com 

objetivos e novos projetos, além da contínua luta por uma vida 

saudável com autonomia e independência para o autocuidado, 

ampliando o suporte técnico assistencial nessa fase de suas 

vidas que favorecem a minimização do adoecimento decorrente 

de solidão, tristeza, desamparo ou simplesmente pela falta de 

comunicação (MENESES et al., 2013). 

Os vínculos sociais mantém a alegria das pessoas, 

melhorando a atuoestima, principalmente dos idosos. Porém o 

rompimento das relações interpessoais altera as defesas 

orgânicas, deixando as pessoas, em especial os idosos, mais 

suscetíveis a doenças, tanto na dimensão física, como na 

mental e social (MENESES et al., 2013). 

Em relação a autoestima e o tempo de diagnóstico, na 

Tab (2) o teste t demonstrou a diferença de p=0,03, expondo 

uma baixa associação significativa entre as variáveis. Não há 

duvida que o diagnóstico do HIV/aids e seus tratamentos 

afetam a vida de idosos, mas, de acordo com o estudo realizado 

a maior porcentagem de entrevistados estavam satisfeitos 

consigo mesmo, importante destacar a elevada alto estima 

nesse processo.  
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Esta pesquisa apresentou como limitação o reduzido 

quantitativo de idosos,  contudo, tratando-se desta população 

alvo considera-se satisfatório. Pretende-se continuar com o 

estudo na busca de promover melhores condições de saúde, na 

prevenção de agravos de outras doenças oportunistas e 

promoção da saúde. Ressalta-se ainda que a rotatividade de 

idosos diagnosticados com HIV/aids que buscam atendimento 

em hospital de referência é reduzido.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

        Esta pesquisa teve como objetivo analisar a autoestima 

em idosos diagnosticados com HIV/aids, sendo identificado que 

90%(9) dos idosos foram contaminados pelo HIV/aids através 

do sexo desprotegido o que deixa claro a necessidade de 

práticas educativas e intervenções no âmbito da sexualidade do 

idoso que proporcione para eles melhor qualidade de vida.  

Outro aspecto observado nos resultados é que 60%(6) 

refiram sentir-se sozinho após o diagnóstico, desta forma vale 

salientar que as intervenções precisam não somente serem 

medicamentosas, mas, adequar-se a necessidade do idoso de 

forma terapêutica e psicossocial. Quanto a autoestima mostrou-

se prejudicada em 30%(3) idosos. 

      Salienta-se a necessidade de investimentos públicos na 

educação para a saúde, uma vez que, apesar das conquistas 

legislativas alcançadas pelos idosos, como Estatuto dos Idosos, 

esse segmento ainda não é priorizado. É necessário criar 

recursos informativos que alcancem as pessoas com idade 

superior a 60 anos.  

      Urge a necessidade de interação dos profissionais de 

saúde, na compreensão do processo de expansão da aids 

nessa faixa etária, compreendendo o idoso como ser 
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sexualmente ativo, exposto a riscos, a fim de executar ações 

para o desenvolvendo de condutas preventivas,  desta forma 

espera-se com esse estudo contribuir para assistência de 

profissionais que vejam a saúde do idoso de uma forma mais 

ampla, atentando às necessidades. 

     Entende-se também que mais estudos sobre essa temática 

devem ser incentivados, pois é pouco explorada e pode 

contribuir para um melhor entendimento de como a autoestima 

interfere na adesão medicamentosa, bem como em 

comportamentos e hábitos saudáveis. 

Desta forma, considera-se a disseminação de 

informações tanto para idosos como para os profissionais e 

para as famílias uma estratégia a ser adotada pelos serviços de 

saúde que atendem pessoas vivendo com HIV/aids. 

       A verificação do nível de conhecimento entre os idosos 

evidencia lacunas em relação aos fatores de risco que podem 

contribuir para o aumento da infecção pelo HIV nessa faixa 

etária. Tornando-se necessárias medidas de elucidação das 

principais formas de transmissão do HIV/aids. 
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RESUMO: A depressão é um fenômeno cada vez mais 
recorrente, inclusive na população idosa, em razão de questões 
intrínsecas a essa fase. Assim, o presente estudo teve como 
objetivo comparar o nível de depressão em três grupos de 
idosos: um grupo de idosos que reside em instituições de longa 
permanência; um grupo que vive com suas famílias e não 
praticam atividade física; e um grupo que reside com seus 
familiares, porém, praticam atividade física. Para tanto, os 
sujeitos responderam o Questionário de Depressão Geriátrica, 
bem como, questões de caráter sociodemográfico. Contou-se 
com a participação de 45 idosos sendo a maior parte da 
amostra do sexo feminino (66,6%), distribuídos igualmente 
entre os grupos acima descritos. Com intuito de verificar se 
existe diferença entre os grupos, realizou-se uma ANOVA para 
amostras independentes. Observou-se que não houve 
diferenças significativas entre as condições: idosos que vivem 
em abrigo e os que vivem com a família sem prática de atividade 
física. Entretanto, os idosos que residem em instituição de longa 
permanência mostraram-se significativamente mais 
depressivos que o grupo que vive com a família e pratica 
atividade física. Em síntese, a inserção do idoso no contexto 
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familiar não implica obrigatoriamente em fator de proteção em 
relação à depressão. Dessa forma, sugere-se a importância de 
atividades que lhes promovam bem-estar e maior adaptação ao 
ambiente em que vivem. 
Palavras-chave: Idoso. Depressão. Saúde Mental. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A população de pessoas com 60 anos ou mais está 

crescendo de forma mais acentuada do que qualquer outra 

faixa etária; esta é uma realidade mundial. Em termos 

absolutos, a população de idosos cresceu 7,3 milhões entre os 

anos de 1980 e 2000, representando no total 14,5 milhões no 

ano de 2000. Nesse sentido, ainda em 2005, a Organização 

Mundial da Sáude (OMS, 2005) já estimava que o Brasil em 

2025 será o sexto país em número de idosos. 

No que tange ao aumento populacional de idosos no 

Brasil, observa-se que no ano de 1991 o percentual era de 

4,8%, em 2000 de 5,9%, culminando em 7,4% no ano de 2010 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011). Ademais, 

em 2010, existiam 20,5 milhões de idosos; uma proporção de 

39 para cada 100 jovens. Em termos de estimativas para 2040, 

tal proporção será 153 idosos para cada 100 jovens, 

representando 23,8% da população brasileira (MIRANDA; 

MENDES; SILVA, 2016). Fatalmente, a celeridade de tal 

cenário demográfico impõe a inserção da temática do 

envelhecimento populacional no âmbito da formulação de 

políticas públicas (BATISTA et al., 2008; CARVALHO; 

RODRIGUEZ-WONG, 2008). Por outro lado, da mesma forma 

que tem ocorrido em diversos países em desenvolvimento, o 

aumento acelerado e progressivo da população idosa acontece 
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sem uma devida correspondência da mudana das condições de 

vida (Cervato, et al., 2005). 

A fase do desenvolvimento humano denomoninada 

velhice possui suas particularidades. Ademais, a compreensão 

e interpretação de tal fase somente faz sentido de ser 

estabelecida considerando os seus diferente aspectos 

cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Esses aspectos 

são instituídos de acordo com o escopo cultural em que o sujeito 

idoso está inserido. Consequentemente, as condições de 

ordem histórica, política, econômica, geográfica, etc. produzem 

diversas representações sociais do envelhecimento e, por 

extensão, do idoso. Tal cenário implica no estabelecimento de 

uma correspondência direta entre as visões construídas sobre 

a velhice atualmente em nossa sociedade e as atitudes frente 

às pessoas que estão envelhecendo (SCHNEIDER; IRIGARAY, 

2008).  

É nesse sentido que o envelhecimento é vivido de modo 

diferente de um indivíduo para outro, de uma geração para 

outra e de uma sociedade para outra (UCHÔA; FIRMO; LIMA-

COSTA, 2002). Sobre tal aspecto, Debert (1999), aponta que a 

velhice começa a ser tratada a partir da segunda metade do 

século XIX como uma etapa da vida caracterizada pela 

decadência de papéis sociais. Não obstante, mesmo no século 

XXI, as representações sobre o processo do envelhecimento 

são ainda fortemente associadas a doença e perdas, bem como 

ligadas à deterioração do corpo, ao declínio e à incapacidade 

(NERI; FREIRE, 2000). Outro fato recorrente é que a velhice, 

ainda, tem sido relacionada, de igual modo, como consistindo 

unicamente em problema de natureza médica (SCHNEIDER; 

IRIGARAY, 2008).  
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Em termos de conceituação, o processo de 

envelhecimento pode ser entendido como um percurso 

sociovital, de natureza multifacetada, que transcorre ao longo 

de todo o curso de vida. Denotativamente, a velhice implica no 

estado de “ser velho”, que segundo Neri (2006) é resultado do 

processo de envelhecimento que gerações vivenciaram e 

vivenciam dentro de contextos sociais, políticos e individuais 

diversos. 

Um ponto importante, no que tange às fases do 

desenvolvimento humano, é caracterizar as Tarefas de 

Desenvolvimento (TD)  de cada fase.  As TDs têm sido definidas 

como um conjunto de demandas relacionadas a uma 

determinada fase do curso de vida e que devem ser cumpridas 

para um desenvolvimento considerado saudável. Nesse 

sentido, se ocorre alguma falha na realização de alguma delas, 

o indivíduo pode se tornar infeliz, podendo ser alvos de críticas 

por parte da sociedade e, a partir disso, enfrentar dificuldades 

na realização das tarefas posteriores (Havighurst, 1956). Em 

termos práticos, a principal característica da fase da velhice 

consiste na vivência de perdas (e.g., saúde física, diminuição 

das capacidadas, perdas de amigos e cônjuges), de modo que 

alguns autores indicam que uma das TDs dessa fase resida, 

justamente, na reparação de tais perdas psicossociais (EIZIRIK; 

CANDIAGO; KNIJNIK, 2001).  

É válido ressaltar que o processo de envelhecimento 

associa-se, em tese, a um bom nível de saúde, a menos que 

haja doença (KALACHE, 2008). Em outras palavras, as 

pessoas, em razão de adotarem maneiras variadas de vida 

saudável, mesmo diante da probabilidade de adoecerem ao 

longo dos anos, podem manter-se sadias, uma vez que a saúde 

dos mesmos dependerá de suas características individuais, 
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bem como de elementos de natureza cultural, ambiental e social 

(STELLA et al., 2002). 

Por outro lado, nos países em desenvolvimento, o 

aumento da população idosa associou-se à evolução da 

tecnologia médica, mas na ausência de planejamento frente a 

serviços de saúde voltados para o cuidado como o idoso 

(FORLENZA; ALMEIDA,1997). Assim, deve-se chamar atenção 

para toda as facetas da longevidade e seus principais impactos 

a médio e longo prazos. Por exemplo, a longevidade pode ter 

implicações relevantes na qualidade de vida das pessoas 

idosas, implicando em consequências em várias dimensões da 

vida humana, tais como as de cunho físico, psíquico e social. 

Ou seja, o fato de viver mais pode acarretar em uma vida 

marcada por incapacidade e dependência, pois os anos a mais 

podem significar no cotidiano em sofrimento, angústia e 

desesperança para os indivíduos e seus familiares, marcados 

por doenças, declínio funcional geral, aumento da dependência 

por parte de pessoas ao redor, perda de autonomia e 

isolamento social (LIMA-COSTA; BARRETO; GIATTI, 2003).  

Dessa forma, além de doenças físicas, os idosos 

compartilham uma maior vulnerabilidade quanto a 

enfermidades de natureza psicológica, tal como a depressão, 

impactando drasticamente na qualidade de vida dessa 

população (CAMPOS, et al., 2014). Ademais, essa população é 

mais  propensa a sentimentos de autodepreciação, em razão 

de perdas diversas, enfrentamento de suas próprias limitações 

(MENDES et al., 2005), bem como em decorrência de fatores 

como a idade e condições sociais (e.g., recreativas, familiares, 

etc.) que estão relacionadas ao desencadeamento de sintomas 

depressivos (OLIVEIRA; GOMES; OLIVEIRA, 2006). Nesse 

sentido, tendo em vista o panorama acima exposto, o presente 

estudo teve por objetivo investigar e comparar o nível de 
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depressão em idosos, tendo em vista também os ambientes 

que os mesmos residem, bem como seus estilos de vida. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO  

2.1 Tipo e local de estudo 

O presente estudo se caracterizou por ser quantitativo-

descritivo e de natureza exploratória (CERVO; BERVIAN; 

SILVA, 2007; RICHARDSON, 2010), sendo realizada em duas 

instituições de acolhimento de idosos, da cidade de Patos, no 

interior da Paraíba, bem como, com idosos que habitam no 

referido município com suas famílias.  

2.2 Instrumentos 

No que tange aos instrumentos aplicados, os mesmos 

são descritos abaixo: 

Questionário de depressão geriátrica. (Geriatric 

Depression Scale - GDS) desenvolvido por (Yesavage et al., 

1983). O GDS consiste no instrumento mais utilizado na 

mensuração de sintomas depressivos em populações 

geriátricas (SOUSA et al., 2007) sendo empregado tanto em 

contextos de pesquisa, quanto em situações clínicas (BLANK; 

GRUMAN; ROBISON, 2004). Ademais, tal instrumento tem 

apresentado propriedas psicométricas satisfatórias de validade 

e fidedignidade para rastrear tal construto nessa população 

(ERTAN; EKER, 2000; HOYL et al., 1999). Inicialmente, a GDS 

foi traduzida e adaptada para o contexto brasileiro por Stoppe 

Júnior, Jacob Filho e Louza Neto (1994). Quanto às versões do 

instrumento no Brasil, Almeida Osvaldo e Almeida Shirley 

(1999) concluíram que a GDS com 1 e 4 itens apresentam 

baixos coeficientes de confiabilidade, ao passo que, as versões 
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com 10 e 15 itens indicaram relativa confiabilidade na prática 

clínica. Ainda, Paradela, Lourenco e Veras (2005) avaliaram a 

versão de 15 itens do GDS na identificação de episódio de 

Depressão Maior ou Distimia em idosos em ambulatório geral, 

sendo confirmada sua efetividade nesse contexto. Por fim, 

Sousa et al. (2007) investigou a validade e fidedignidade da 

GDS nas versões de 30 e 15 itens na identificação de suspeitas 

de depressão em idosos nas enfermarias de clínica médica de 

um Hospital Universitário. Os autores identificaram que a GDS-

30 apresentou-se mais sensível e fidedigna para a 

discriminação de tais sintomas do que a GDS-15. 

Nesse sentido, optou-se pelo da GDS-30 por apresentar 

índices de validade e fidedignidade mais apropriados que as 

versões alternativas propostas na literatura. Dessa forma, o 

instrumento foi composto por 30 itens respondidos numa escala 

tipo likert, sendo que as respostas variam entre sim e não. 

Tendo um ponto de corte de 10 a 11 para o diagnóstico de 

depressão. 

Questionário demográfico. Essa parte procurou reunir 

informações sobre os participantes do estudo com o objetivo de 

caracterizar a amostra frente às seguintes variávies: idade, 

sexo, estado civil, onde o idoso reside, frequência de visitas, e 

se praticava atividades físicas ou tarefas correlatas. 

2.3 Participantes 

A amostra foi caracterizada por ser não probabilística de 

conveniência. Assim, participaram desta pesquisa 45 idosos 

que se dispuseram a participar quando  apresentados aos 

objetivos do estudo. Quando à composição dos grupos de 

idosos: a) 15 residiam em instituição de longa permanência, b) 

15 moravam com a família e não praticavam atividade física e, 
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finalmente, c) 15 que além de residirem com a família, 

relatavam praticar atividade física.   

Os participantes da pesquisa foram pessoas que 

possuem entre 60 e 80 anos, com o tempo de permanência na 

instituição de pelo menos 6 meses, no caso do primeiro grupo. 

O critério de inclusão consistiu em os sujeitos não possuírem 

transtornos mentais (e.g., alterações da consciência). Quanto 

aos critérios de exclusão, foram excluídas, desta pesquisa, as 

pessoas que possuíam idade inferior a 60 anos e acima de 90 

anos, bem como, pessoas com permanecia na instituição de 

menos 6 meses, e, pessoas com deficiência mental e, por fim, 

aqueles que não concordarem em participar do estudo. 

2.4 Procedimentos de coleta de dados 

Para a realização da pesquisa, inicialmente entrou-se em 

contato com as instituições a priori selecionadas, em que foi 

informado o objetivo do estudo, bem como a solicitação de 

anuência para que o projeto de pesquisa fosse enviado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (Faculdades 

Integradas de Patos). Após tal procedimento foi possível 

solicitar apreciação e autorização para a aplicação dos 

questinários. Em seguida, deu-se início aos procedimentos de 

coleta de dados. Todos os esclarecimentos necessários para 

que não houvesse dúvida no momento da coleta foram feitos, 

sendo aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

o questionário, e posteriormente as questões de caráter sócio 

demográfico. Dessa forma, todos os preceitos éticos referentes 

à pesquisa com Seres Humanos foram respeitos, conforme 

dispõe a resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

O tempo médio que os participantes levaram para responder foi 

em torno de 40 minutos. 
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2.5 Análise de dados 

Para a tabulação e análise dos dados, foi utilizada a 

versão 21 do programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), tanto para calcular as estatísticas descritivas 

(média, desvio-padrão e frequência), com intuito de 

caracterização da amostra estudada, bem como para a 

realização da Análise de Variância Univariada (ANOVA) de um 

fator que é utilizada em situações onde objetiva-se comparar 

médias, sendo os dados coletados entre diferentes 

participantes em cada condição, figurando apenas uma variável 

dependente de natureza métrica (DANCEY; REIDY, 2006; 

FIELD, 2009). No presente estudo, a variável consequente 

consistiu no escore total de depressão, ao passo que os três 

grupos de idosos representaram as variáveis antecedentes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme supracitado, contou-se com a participação de 

45 idosos, sendo a maior parte da amostra do sexo feminino 

(66,6%), católica (84,4%) e casada (44,4%). Desse total, 15 

sujeitos idosos residiam em instituição de longa permanência 

com idades variando de 60 a 96 anos (M = 76,8; DP = 8,69); 15 

moravam com sua família e não praticavam atividade física, 

apresentando idade média de 71,3 (amplitude = 60 a 87; DP= 

7,64) e, por fim, 15 idosos que moravam com a família e que 

praticam atividade física, variando de 60 a 85 (M = 68,7; DP = 

6,76). A seguir, tais dados são apresentados na Tabela 1, 

incluindo a idade, a caracterização das condições do estudo, 

bem como o escore em depressão para cada grupo. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra de idosos (N = 45) 
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Condições do 
Estudo 

Caracterização Média/Idade 
Escore 

Depressão 

Grupo 1 
(N = 15) 

Residência: 
instituição de 

longa 
permanência 

76,8          
(DP = 8,69) 

M = 7,33 
(DP = 3,99) 

Grupo 2 
(N = 15) 

Residência: a 
família e não 

praticam 
atividade física 

71,3 
(DP = 7,64) 

M = 5,92 
(DP = 3,49) 

Grupo 3 
(N = 15) 

Resiência: família 
e praticam 

atividade física 

68,7  
(DP = 6,76) 

M = 3,7  
(DP = 3,09) 

Fonte: próprios pesquisadores 

Como a amostra de cada grupo é inferior a 30 sujeitos, 

antes de proceder à análise de diferença de média, realizou-se 

o teste de normalidade Kolmogorov-Sminorv (OZTUNA; 

ELHAN; TUCCAR, 2006; THODE, 2002). O resultado do teste 

mostrou que a variável depressão confirmou a hipótese nula (p 

> 0,05), e que a distribuição da variável consequente não se 

diferencia significativamente de uma distribuição considerada 

normal. Uma vez satisfeita tal suposição estatístsica, 

prosseguiu-se com a utilização de um teste paramétrico 

(GHASEMI; ZAHEDIASL, 2012; PEAT; BARTON, 2005).  

Posteriormente, realizou-se uma ANOVA de um fator 

para amostras independentes, considerando como variável 

antecedente, isto é, as condições de pesquisa para cada grupo, 

o local onde os participantes residiam [a) 15 residiam em 

instituição de longa permanência, b) 15 moravam com a família 

e não praticavam atividade física e, finalmente, c) 15 que além 

de residirem com a família, relatavam praticar atividade física] 

e como variável critério o escore de depressão, com intuito de 



DEPRESSÃO EM IDOSOS: UM ESTUDO COMPARATIVO 

759 
 

observar se existem diferenças significativas no escore de 

depressão dentre os três grupos de idosos.  

Como resultado, foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas (F (2,36) = 4,11 p <0,05). Dessa 

forma, prosseguiu-se com um teste post hoc (Tukey) para 

investigar onde tais diferenças estatísticas estão situadas. Os 

resultados indicaram que a diferença (p < 0,05) está entre as 

condições idosos que vivem em instituição de longa 

permanência (M = 7,33; DP = 3,99) e os idosos que vivem com 

a família e têm vida ativa (M = 3,7; DP = 3,09) tendo baixa 

probabilidade de terem ocorrido apenas por erro amostral. Em 

outras palavras, nos idosos que residiam em instituições, 

observou-se um nível depressivo significativamente maior do 

que aqueles que convivem com seus familiares e, ademais, 

praticam atividade física. 

Adicionalmente, ressalta-se que em relação aos grupos 

idosos que vivem em abrigo por um certo tempo e os que vivem 

com a família sem praticar exercício físico (M = 5,92; DP = 3,49), 

as diferenças de médias não se mostraram significativas (p > 

0,05). No que se refere à comparação frente ao sexo dos 

participantes, os homens apresentaram média maior que as 

mulheres (M = 5,83, DP = 5,78 e M = 5,78, DP = 3,83, 

respectivamente), no entanto essa diferença não foi 

estatisticamente significativa na amostra (t (29) = 0,05, p > 

0,05).  

Em outras palavaras, observou-se que os idosos que 

vivem em instituição de longa permanência apresentaram 

diferenças significativas  no que se refere ao nível de depressão 

unicamente frente aos idosos que vivem com a família e 

praticam atividade física, mas não em relação ao grupo dos 

idosos que vivem com a família e não praticam atividade física. 

Em síntese, os dados demonstram que o fato do idoso estar no 



DEPRESSÃO EM IDOSOS: UM ESTUDO COMPARATIVO 

760 
 

seio de sua família não é por si só um fator de proteção contra 

a depressão, sendo necessário muitas vezes eles estarem 

envolvidos em atividades voltadas a sua faixa etária ou que lhes 

promovam bem-estar e um maior grau de adaptação ao 

ambiente em que vivem. 

Tais achados convergem com a literatura, visto que no 

estudo desenvolvido por Dias, Carvalho e Araújo (2013) cujo 

objetivo era comparar a percepção subjetiva de qualidade de 

vida e bem-estar de idosos que vivem sozinhos, com a família 

e institucionalizados, ressaltaram a relevância do convívio 

social dos idosos como um fator de grande importância para 

uma melhor percepção de qualidade de vida.  

Nesse sentido, pode-se apontar que idosos satisfeitos 

com seu suporte social apresentam melhor percepção de sua 

qualidade de vida. Ressalta-se, ainda, que muitas vezes não é 

apenas o ambiente que determina nossos comportamentos, 

mas, as relações nele envolvidas, isto é, o ambiente pode 

operar ou ser responsável por um decréscimo na qualidade de 

vida dessa população específica, conforme os dados 

encontrados nessa oportunidade sustentam. 

Não obstante, as configurações sociais no mundo atual 

podem desecandear outras implicações adversas no bem-estar 

dos idosos. Por um lado, é sabido que a inserção de uma 

pessoa no âmbito da família tem consequências 

enriquecedoras, permitindo relações de troca oriundas desse 

ambiente. Tais relações podem ter origem, de igual modo, não 

apenas no seio familiar, mas também em ações da comunidade 

ao redor dos idosos (DIAS; CARVALHO; ARAÚJO, 2013).  

Nessa direção, existem especificidades e arranjos 

sociais do mundo atual que apresentam impactos diversos. Por 

exemplo, atualmente existe maior propensão para a mobilidade 

para famílias pequenas, aumento do número de separações, 
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divórcios, que em termos práticos culminam na diminuição de 

suporte social ao idoso (FERRAZ; PEIXOTO, 1997).  

Outro elemento complicador, mesmo em países 

considerados desenvolvidos, é a situação de redução dos 

sistemas informais de apoio ao idoso, tais como parentes, 

vizinhos ou amigos (FERRAZ; PEIXOTO, 1997; RIBEIRO; 

SCHUTZ, 2007). Nos países em desenvolvimento, além desse 

fato, levantam-se as dificuldades de apoios formais, isto é, 

governamentais, em termos de fornecimento de serviços 

públicos de saúde de qualidade e de alcance homogêneo dessa 

população. 

Ressalta-se, ainda, que é possível pensar em outras 

situações sociais mais graves para os idosos e que, fatalmente, 

agravariam a vulnerabilidade para o desenvolvimento da 

depressão. Ou melhor, ao passo que muitos idosos contam com 

suporte familiar em termos de suporte informal, representando 

a principal fonte de cuidados, muitos sujeitos dessa faixa etária 

não dispõem de tal auxilio (DIAS; CARVALHO; ARAÚJO 

(2013), gerando um aumento na porcentagem de idosos que 

moram sozinhos. Essa situação pode ser explicada por 

inúmeros fatores, tais como, idosos cujos as famílias são muito 

pobres ou seus familiares precisam lidar com as despesas 

domésticas e, portanto, não podem abandonar o mercado de 

trabalho para assumir tal responsabilidade, etc. (LEITE et al., 

2008).  

Além disso, não se pode generalizar que todos os idosos, 

necessariamente, querem viver com seus familiares, mesmo 

que tal fato signifique, na prática, um decréscimo na qualidade 

de vida, constituindo, até mesmo, em um indicador de risco de 

mortalidade (LEITE et al., 2008). Em relação à essa temática, 

em estudo com idosas oriundas do México (VARLEY; BLASCO, 

2001), chefes de domicílio, foi possível observar que mais de 
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dois terços delas preferiram continuar vivendo em suas próprias 

casas na velhice. Ainda, 11% destas optaram por viver 

sozinhas. Já no que se refere aos potenciais motivos que 

condicionaram tal posturas, as idosos relataram estar 

preocupadas com sua privacidade e a dos familiares. 

Em síntese, os elementos acima levantados permitem 

vislumbrar as diversas dificuldades enfrentadas pelos idosos no 

cotidiano (e.g., não dispor de familiares, ausência de serviços 

de saúde eficazes, configurações sociais do mundo atual, 

tarefas evolutivas próprias dessa fase, etc.). Como suposto, tal 

cenário constitui um importante fator de risco para o 

desencadeamento da depressão, impondo esforços no 

planejamento de ações preventivas. 

 

4 CONCLUSÕES  

Conforme discutido anteriormente, o envelhecimento da 

população mundial e brasileira tem trazido um aumento grande 

do número de idosos com transtornos mentais os quais 

necessitam de assistência especializada. Os quadros de 

demência e depressão estão entre as doenças mais 

encontradas nessa faixa etária e o diagnóstico e o manejo 

adequado dessas situações são aspectos fundamentais da 

assistência à saúde desses pacientes.  

Quanto aos resultados observados no presente estudo, os 

mesmo nos alertam para algumas nuances envolvidas nessa 

questão. Por exemplo, a princípio, esperava-se que que o nível 

de depressão nos idosos institucionalizados fosse maior que os 

idosos que vivem com a família e que não realizam atividade 

física, uma vez que, são duas realidades aparentemente 

diferentes. Contudo, os níveis de sintomatologia depressiva não 

se diferenciaram significativamente entre tais grupos, 
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considerando ainda que os idosos institucionalizados possuíam 

idade mais avançada, sendo considerados o que alguns 

autores (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006) classificam como 

“idosos velhos” (de 65 a 74 anos) e aqueles que não praticavam 

atividade física foram considerados “idosos jovens” (de 75 a 84 

anos). Isto é, mesmos estes últimos sendo mais jovens, isso 

não implicou em menores níveis de sintomas depressivos. 

Como já discutido, tais dados sustentam que o simples fato 

dos idosos conviverem no ambiente familiar próprio ou mesmo 

serem “idosos mais jovens” não implicam em adequados 

índices de bem-estar, isto é, deve-se considerar outros fatores 

que podem influenciar negativa ou positivamente no grau de 

adaptação física e/ou psicológica dos idosos. 

Ainda, sobre a intersecção entre família e qualidade de vida 

dos idosos, assevera-se que as políticas públicas de saúde 

nessa área têm enfatizado a família com primeira fonte de 

suporte social, no entanto, não se observa atividades voltadas 

ao treinamento específico de familiares de idosos no exercício 

dessa função (CAMACHO; COELHO, 2010). Em outras 

palavras, esse simples constatação pode constituir um 

importante ponto de partida, de forma a permitir um maior nível 

de qualidade de vida para os idosos, bem como suporte 

profissional aos familiares por parte dos sistemas de saúde, 

gernado um ambiente familiar equilibrado e que atenda às 

demandas de todos os envolvidos. 

Por fim, não obstante os resultados e contribuições já 

apresentados, não se pode subestimar algumas limitações no 

estudo, ainda que tais limitações não invalidem os resultados 

relatados. Primeiramente, as amostras ora acessadas são de 

natureza não probabilística, sendo a participação dos sujeitos 

da pesquisa baseada na conveniência daqueles que, uma vez 

convidados, aceitaram contribuir voluntariamente com o estudo. 
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Por consequência, tal fato impossibilita quaisquer ilações 

passíveis de serem generalizadas para a população brasileira. 

Ademais, tendo o desenho do presente estudo consistido em 

uma pesquisa ex-post facto (correlacional), não se pode excluir 

que o sintomas de depressão observados nos grupos possam 

ser explicados por outras variáveis relacionadas ao tema. 

Considerando as possíveis implicações práticas dos 

resultados acima discutidos, alguns estudos futuros sobre a 

presente temática são importantes, tais como: a promoção de 

atividades físicas para essa população possibilitando o  

envelhecimento  ativo (BENEDETTI, et al., 2008), uma vez que 

a depressão é uma das principais causas na geração de 

incapacidades, bem como pela perda da independência e da 

autonomia (GORDILHO, 2000); estudos de natureza 

interventiva voltados ao suporte e apoio profissionais às 

famílias das pessoas idosas e, finalmente, o fomento a 

divulgação das políticas de saúde para os  profissionais de 

saúde que cuidam de idosos (CAMACHO; COELHO, 2010). 
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RESUMO: Com o envelhecimento populacional do Nordeste, a 
mortalidade por câncer vem se destacando a níveis alarmantes 
no cenário nacional. Teve-se como objetivo avaliar os 
diferenciais regionais da mortalidade de idosos por câncer de 
próstata e mama nas microrregiões do Nordeste do Brasil, 
referente ao ano de 2010. Foram utilizados dados de óbitos da 
população de 60 anos ou mais, notificados no Sistema de 
Informação sobre Mortalidade, corrigidos para subregistro, 
redistribuição de causas mal definidas e códigos garbage. 
Foram calculadas taxas de mortalidade padronizadas por idade 
para 187 microrregiões. Destas, 70,1% apresentaram taxas de 
morte por câncer de próstata acima da taxa do Brasil e 77,0% 
resultaram em taxas de morte por câncer de mama abaixo do 
valor observado para o País. Os resultados indicaram 
importantes diferenciais regionais na distribuição espacial dos 
cânceres de próstata e mama. As elevadas taxas, 
principalmente de câncer de próstata, sinalizam desafios  
urgentes a serem enfrentados pelo sistema de saúde do 
Nordeste. 
Palavras-chave: Mortalidade de idosos. Câncer de próstata. 

Câncer de mama. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Caracterizada por uma transição demográfica e 

epidemiológica tardia e desigual, o Brasil enfrenta o problema 

do envelhecimento populacional sem que tenha atingido níveis 

elevados de desenvolvimento. Uma consequência diretamente 

ligada ao envelhecimento é o aumento da incidência e 

mortalidade por câncer, que devido aos custos elevados de 

tratamento e prevenção exige atenção especial nas políticas de 

saúde pública (VASCONCELOS; GOMES, 2012). 

A mortalidade brasileira por câncer revela uma tendência 

ascendente tanto em suas taxas de mortalidade quanto na 

mortalidade proporcional. Em 2000 e 2010, observaram-se 

taxas de mortalidade de 70,3 e 92,4 óbitos por 100 mil 

habitantes, respectivamente, de acordo com dados divulgados 

na Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA). 

Já a mortalidade proporcional correspondente alcançou um 

índice de 12,7% e 15,7%, respectivamente (BRASIL, 2012). 

O câncer é a segundo principal causa de morte no 

mundo. Segundo dados do Projeto GLOBOCAN 2012, a 

doença foi responsável por 22% das mortes por doenças não 

tramissíveis em 2012 (FERLAY et al, 2013; TORRE et al, 2015). 

Ocupando o segundo lugar também no Brasil, as neoplasias 

foram responsáveis por 209.780 (16,6%) dos óbitos em 2015. 

Destes, 68,4% ocorreram em pessoas de 60 anos ou mais, 

constituindo o grupo etário que recebe a maior carga de 

mortalidade por neoplasias. Essa posição foi atingida a partir do 

ano 2003, cujo número de óbitos foi de 134.691, com os idosos 

respondendo por 63,7% do total (BRASIL, 2017). 

O Instituto Nacional de Câncer estimou uma incidência 

de quase 600 mil novos casos de câncer para 2016 no Brasil 
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(INCA, 2016). Os cânceres de próstata e de mama estão entre 

os mais frequentes e são fortemente relacionados com a idade, 

respondendo em 2015 por 17,7% e 13,0% dos óbitos por câncer 

de homens e mulheres da população idosa brasileira, 

respectivamente. No Nordeste tais percentuais  foram, 

respectivamente, 24,0% e 11,9%. Esses dados são 

preocupantes porque os serviços oferecidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) são insuficientes para atender a 

demanda cada vez maior de pacientes. Isto implica em longo 

período de espera para realização de consultas, exames e 

cirurgias. Ademais, em um País com dimensões continentais, 

muitos pacientes que residem em lugares menos assistidos e 

não dispõem de planos de saúde precisam submeter-se a 

demasiadas horas de viagem para chegar aos centros de 

tratamento (TEIXEIRA et al, 2012).  

Essa realidade enfrentada pela população brasileira 

exige comprometimento conjunto entre sociedade e governo 

para tomar medidas de prevenção e controle do câncer. Nesse 

sentido, é fundamental a compreensão de fatores que afetam a 

morbimortalidade por câncer. Haja vista que consideráveis 

avanços foram obtidos nas últimas décadas. Contudo, existem 

disparidades no aproveitamento dos benefícios decorrentes do 

conhecimento desses fatores. A maior carga da doença é 

aferida nas regiões de níveis socioeconômicos mais baixos, 

dada a maior incidência, diagnóstico tardio, acesso restrito aos 

tratamentos e maior risco de óbito por tipos de câncer 

potencialmente curáveis (WÜNSCH FILHO et al, 2008). 

Um estudo apontou tendências de aumentos nas taxas 

de mortalidade por câncer em ambos os sexos até 2030 para 

as regiões Norte e Nordeste do Brasil, enquanto que para as 

demais regiões brasileiras tendências decrescentes nessas 
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taxas foram verificadas. O estudo também concluiu que as 

acentuadas diferenças regionais e por sexo existentes na 

mortalidade por câncer no Brasil continuarão a aumentar 

(BARBOSA et al, 2015). 

É preciso ter em conta que a fidedignidade dos 

indicadores de mortalidade, no entanto, pode ficar 

comprometida se há falta de registro e uma má identificação da 

causa do óbito. Este é um problema enfrentado por demógrafos 

e epidemiologistas brasileiros há anos, particularmente para 

regiões como o Nordeste. No entanto, com a criação dos 

sistemas de informação em saúde e iniciativas de treinamento 

visando uma melhor qualificação e conscientização dos 

profissionais responsáveis pelos registros das estatísticas 

vitais, estudos apontaram consideráveis avanços na melhoria 

da qualidade dos dados de óbitos do Brasil ao longo de décadas 

(PAES; GOUVEIA, 2010). 

Ainda assim, para o Nordeste, estudos que investiguem 

os diferentes níveis da mortalidade em desagregados menores 

como as microrregiões são praticamente inexistentes 

(SANTOS; PAES, 2013), talvez devido aos entraves gerados 

pela qualidade deficitária dos dados. Tendo em conta esta 

preocupação, para este estudo, os dados de óbitos foram 

corrigidos levando em conta o subregistro, redistribuição de 

causas mal definidas e códigos garbage (MALTA et al, 2016), 

traçando-se como objetivo principal avaliar os diferenciais 

regionais da mortalidade de idosos por câncer de próstata e de 

mama nas microrregiões do Nordeste do Brasil. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo ecológico com corte transversal 

no ano 2010 relacionado à Região Nordeste do Brasil, com 

abordagem quantitativa. A unidade de análise observacional do 

estudo é a microrregião nordestina, no montante de 187. Os 

dados analisados são secundários e provenientes de bancos de 

dados de domínio público, disponibilizados eletronicamente. 

Desse modo, justifica-se o não encaminhamento deste estudo 

para aprovação por comitê de ética em pesquisa. 

Dados populacionais foram obtidos dos censos  

demográficos do IBGE, desagregados por sexo e faixas de 

idade. Já os dados básicos de mortalidade por causas foram 

obtidos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do 

Ministério da Saúde, de acordo com a 10ª Revisão da 

Classificação Internacional das Doenças (CID-10). 

 Neste estudo, foram selecionados os principais tipos de 

câncer responsáveis pelo maior número de mortes de idosos do 

Nordeste em 2010. Assim, para os homens, foram selecionados 

o câncer de próstata (código C61) e para as mulheres, o câncer 

de mama (C50). Estes tipos de câncer foram responsáveis por 

24,6% e 11,1% das mortes por câncer de homens e mulheres 

da população de 60 anos ou mais do Nordeste em 2010, 

respectivamente.  

Com o intuito de controlar eventuais flutuações aleatórias 

nos dados de óbitos, foi considerada a média aritmética dos 

óbitos do triênio 2009, 2010 e 2011. Ademais, para obter 

estimativas mais precisas das taxas de mortalidade, foi feita a 

retroprojeção da população de 2010 para o meio do ano 

(primeiro de julho), baseada no método geométrico de 

crescimento (SILVA; PAES, 2015). Os óbitos e o contingente 

populacional foram desagregados em faixas etárias 
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quinquenais a partir dos 60 anos para todas as microrregiões e 

por sexo. 

Para reduzir o impacto de déficit de cobertura de óbitos 

e classificação de óbitos no grupo de causas mal definidas 

(Sinais, sintomas e achados anormais em exames clínicos e 

laboratoriais – CID-10), os óbitos por câncer para cada 

microrregião do Nordeste foram corrigidos por meio de fatores 

de correção de cobertura gerados pelo método da Equação do 

Balanço de Crescimento (BRASS, 1975) e pelo método de 

redistribuição dos óbitos por causas mal definidas para os 

demais grupos de causas proposto por Ledermann (1955). Este 

método utiliza regressão linear simples (VALLIN, 1987). Em sua 

aplicação foi considerada como variável resposta a proporção 

de óbitos por câncer e como covariável a proporção de óbitos 

por causas mal definidas das microrregiões de cada estado da 

Região Nordeste, desagregada por sexo. Assim, os óbitos 

redistribuídos de câncer de cada microrregião foram obtidos 

pelos óbitos de câncer observados adicionados do produto 

entre os óbitos por causas mal definidas e o fator de correção 

(valor absoluto do coeficiente angular da regressão estimada).  

Adicionalmente, foram redistribuídos de modo 

proporcional para o câncer de próstata e mama os óbitos 

atribuídos aos códigos garbage relacionados às neoplasias 

malignas (MURRAY; LOPEZ, 1997; NEGHAVI et al, 2010). 

As taxas precisaram ser padronizadas para se tornarem 

comparáveis entre as microrregiões do Nordeste e entre 

homens e mulheres, uma vez que agregados regionais e a 

categoria sexo se apresentam, geralmente, com diferentes 

distribuições etárias. A população do Nordeste para ambos os 

sexos, relacionada ao ano 2010, foi utilizada como padrão.  
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Para obter as taxas de mortalidade padronizadas (TMP), 

primeiramente, calculou-se as taxas específicas de mortalidade 

para cada microrregião e por sexo, através do quociente entre 

o número de óbitos residentes observados em cada faixa etária 

e a respectiva população residente. Após, multiplicou-se as 

taxas específicas de mortalidade pela distribuição etária da 

população padrão, obtendo os óbitos esperados. A somatória 

dos óbitos esperados dividida pelo contingente total da 

população padrão gerou a TMP para cada microrregião, que 

como usualmente foi expressa por 100.000 habitantes. 

Foi realizada uma análise descritiva das taxas de 

mortalidade padronizadas, segundo as microrregiões de cada 

estado, para as principais neoplasias por meio de medidas de 

posição e variabilidade. Ou seja, média, mediana, valor mínimo, 

valor máximo e desvio padrão. Mapas que permitem uma visão 

espacial por microrregiões da variação das taxas de 

mortalidade padronizadas foram construídos via software 

Tabwin do DATASUS, versão 3.6. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análises de dados de mortalidade devem incluir métodos 

de correção de óbitos para subregistro,  causas mal definidas 

ou inespecíficas de mortalidade, pois a não correção introduz 

vieses nas comparações entre locais com diferente qualidade 

de informação, e em estudos de tendências temporais. 

Entretanto, as neoplasias têm, de maneira geral, um 

diagnóstico bem definido em meio a um melhor 

acompanhamento do paciente ao longo do tratamento. Este 

fato, consequentemente, proporciona uma melhor qualidade 

nos dados registrados de câncer comparados aos registros de 
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outras causas de mortalidade (SHARPE et al, 2014). No 

entanto, neste estudo a variação do número de óbitos por 

câncer de próstata antes e após a correção foi de 33,4%, 

correspondendo a um aumento absoluto de 1.144 óbitos. Em 

relação ao câncer de mama, essa variação foi de 39,4%, que 

corresponde a um aumento absoluto de 939 óbitos. Esses 

resultados indicam que a qualidade dos dados de câncer no 

Nordeste ainda carecem de melhorias. 

Na “Tabela (1)”, são apresentadas medidas descritivas 

das taxas de mortalidade padronizadas por câncer de próstata 

para os idosos das microrregiões dos estados do Nordeste. As 

maiores médias e medianas foram observadas para as 

microrregiões dos estados de Sergipe, Bahia e Piauí, e as 

menores, para as microrregiões de Alagoas e Ceará. O valor 

máximo, 330,2 óbitos por 100 mil habitantes, refere-se à 

microrregião de Propriá em Sergipe. Já o valor mínimo, 53,4 

óbitos por 100 mil habitantes, foi verificado na microrregião de 

Uruburetama no Ceará. 

A maior dispersão das taxas (acima de 50) foram 

encontradas para os estados do Maranháo, Rio Grande do 

Norte, Alagoas e Sergipe. O Piauí foi o estado cujas 

micorregiões apresentaram as menores dispersões. 

A “Figura (1)” permite que se tenha uma visão espacial 

por microrregiões das taxas de mortalidade padronizadas por 

câncer de próstata, compreendidas em intervalos de 

magnitude. 

Nota-se que 38,1% e 33,3% das microrregiões do 

Maranhão apresentaram taxas entre 164,1 e 219,5 e entre 

219,5 e 274,8, respectivamente “Tab. (2)”. No Piauí, 66,7% de 

suas microrregiões foram distribuídas entre taxas de 164,1 a 

219,5. No Ceará, a grande concentração (60,6%) ficou na faixa  
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Tabela 1. Medidas descritivas das taxas de mortalidade 

padronizadas (p/ 100 mil hab.) por câncer de próstata para os 

idosos das microrregiões dos estados do Nordeste, 2010. 

Estado Média Mediana Mínimo Máximo  
Desvio 
padrão 

Maranhão 188,48 187,92 61,50 260,10 50,20 

Piauí 200,52 195,21 144,10 249,50 29,21 

Ceará 147,76 146,09 53,40 240,00 37,25 

Rio Grande 
do Norte 

183,14 181,23 62,90 289,10 53,04 

Paraíba 165,58 157,29 89,20 262,80 48,79 

Pernambuco 168,95 165,47 105,10 240,30 38,76 

Alagoas 136,38 137,57 69,70 234,30 54,99 

Sergipe 218,36 230,56 141,10 330,20 58,35 

Bahia 208,39 211,20 101,60 285,10 40,74 

Nordeste 178,88 178,53 53,40 330,20 50,95 
Fonte: Elaboração própria. 

 

de 108,8 a 164,1. No Rio Grande do Norte a faixa entre 164,1 e 

219,5 incluiu o maior percentual de microrregiões (47,4%). 

Ressalta-se que com exceção deste estado e a Bahia nenhum 

outro estado apresentou microrregiões com taxas na faixa 

extrema entre 274,8 e 330,2. As microrregiões da Paraíba e de 

Pernambuco tiveram a maioria de suas taxas concentradas nas 

faixas entre 108,8 e 164,1 e entre  164,1 e 219,5. Alagoas foi o 

único estado cujas microrregiões apresentaram a maior parte 

das taxas (46,2%) até 108,8. Em contrapartida, Sergipe foi o 

único que concentrou a maior parte das taxas de suas 

microrregiões (53,8%) entre 219,5 e 274,8. Em relação ao 

estado da Bahia, metade das suas microrregiões apresentaram 

taxas entre 164,1 e 219,5. Considerando as taxas de todas as 
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microrregiões do Nordeste, a maioria delas (38,0%) ficou 

compreendido entre 164,1 e 219,5.   

 

Figura 1. Taxas de mortalidade padronizadas (p/ 100 mil hab.) 
por câncer de próstata para as microrregiões do Nordeste, 
2010Fonte: Elaboração própria (Uso do software Tabwin – versão 3.6). 
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Tabela 2. Distribuição de frequência em intervalos das taxas de 

mortalidade padronizadas (p/ 100 mil hab.) por câncer de 

próstata para os idosos das microrregiões dos estados do 

Nordeste, 2010*. 

Estado 

Até 
108,8 

Entre 
108,8 e 
164,1 

Entre 
164,1 e 
219,5 

Entre 
219,5 e 
274,8 

Entre 
274,8 e 
330,2 

Total 

Maranhão 1 (4,8) 5 (23,8) 8 (38,1) 7 (33,3) 0 (0,0) 
21 

(100,0) 

Piauí 
0 (0,0) 2 (13,3) 10 (66,7) 3 (20,0) 0 (0,0) 

15 
(100,0) 

Ceará 
4 (12,1) 20 (60,6) 8 (24,2) 1 (3,0) 0 (0,0) 

33 
(100,0) 

Rio Grande do 
Norte 1 (5,3) 5 (26,3) 9 (47,4) 3 (15,8) 1 (5,3) 

19 
(100,0) 

Paraíba 
4 (17,4) 8 (34,8) 7 (30,4) 4 (17,4) 0 (0,0) 

23 
(100,0) 

Pernambuco 
1 (5,6) 8 (44,4) 7 (38,9) 2 (11,1) 0 (0,0) 

18 
(100,0) 

Alagoas 
6 (46,2) 3 (23,1) 3 (23,1) 1 (7,7) 0 (0,0) 

13 
(100,0) 

Sergipe 
0 (0,0) 3 (23,1) 3 (23,1) 7 (53,8) 0 (0,0) 

13 
(100,0) 

Bahia 
1 (3,1) 3 (9,4) 16 (50,0) 10 (31,3) 2 (6,3) 

32 
(100,0) 

Total 
18 (9,6) 57 (30,5) 71 (38,0) 38 (20,3) 3 (1,6) 

187 
(100,0) 

Fonte: elaboração própria. 
*Os resultados entre parênteses representam os percentuais. 

 

Na “Tabela (3)”, são apresentadas medidas descritivas 

das taxas de mortalidade padronizadas por câncer de mama 

para as mulheres idosas das microrregiões dos estados do 

Nordeste. Para as microrregiões do estado do Maranhão, 

verificou-se uma diferença importante entre a média e a 

mediana. Seu desvio padrão foi relativamente alto, revelando 

uma dispersão elevada nas taxas de mortalidade de câncer de 

mama nessas microrregiões. O valor máximo, 152,5 óbitos para 

cada 100 mil pessoas, refere-se a microrregião de Coelho Neto. 
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As menores média e mediana das taxas foram observadas 

neste estado. Sergipe e Pernambuco apresentaram as maiores. 

Os demais estados apresentaram valores das médias das taxas 

relativamente próximos. 

 

Tabela 3. Medidas descritivas das taxas de mortalidade 

padronizadas por câncer de mama para as mulheres idosas das 

microrregiões dos estados do Nordeste, 2010. 

Estado Média Mediana Mínimo Máximo  
Desvio 
padrão 

Maranhão 36,17  25,88  0,00 152,5  32,65 

Piauí 42,40 39,46 18,20 82,20 16,65 

Ceará 45,26 40,63 18,50 99,50 19,73 

Rio Grande 
do Norte 

45,25 39,67 14,20 113,40 25,82 

Paraíba 41,60  35,64  0,00  111,50 24,58  

Pernambuco 46,43 48,30 19,70 81,70 17,83 

Alagoas 37,04  43,43  0,00  68,40 22,70  

Sergipe 52,92 47,13 12,90 102,30 25,47 

Bahia 43,90 44,32 15,70 92,40 15,69 

Nordeste 43,40  40,59  0,00     152,50  22,39  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na “Figura (2)”, nota-se que grande parte das 

microrregiões teve suas taxas de mortalidade padronizadas por 

câncer de mama até 30,5 óbitos por 100 mil habitantes e 

incluídas no intervalo de 30,5 a 61,0. As microrregiões com 

taxas compreendidas dentro desses dois intervalos de 

magnitude totalizaram 161 (86,1%). Ademais, 18 (9,6%) e 7 

(3,7%) microrregiões apresentaram taxas entre 61,0 e 91,5  e 

entre 91,5 e 122,0, respectivamente. Apenas a microrregião de 
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Coelho Neto ficou com taxa na faixa extrema de 122,0 a 152,5 

óbitos por 100 mil habitantes. 

 

Figura 2. Taxas de mortalidade padronizadas (p/ 100 mil hab.) 
por câncer de mama para as microrregiões do Nordeste, 2010.

Fonte: Elaboração própria (Uso do software Tabwin – versão 3.6). 
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O mapa à esquerda na “Figura (3)” ilustra a distribuição 

espacial das taxas de mortalidade padronizadas por câncer de 

próstata relacionadas às microrregiões com valor superior (azul 

escuro) e valor inferior (azul claro) ao valor da taxa de 

mortalidade padronizada por câncer de próstata do Brasil em 

2010, tomado como referência, cujo valor foi de 148,7 

óbitos/100.00hab. Pôde-se verificar que 131 (70,1%)  das 

microrregiões apresentaram taxas acima desse valor. Por sua 

vez, o mapa à direita representa as taxas de mortalidade 

padronizadas por câncer de mama superiores (rosa escuro) e 

inferiores (rosa claro) à taxa do Brasil em 2010, que 

correspondeu a 55,3 óbitos/100.00hab. Neste caso, apenas 43 

(23,0%) das microrregiões tiveram taxas acima desse valor. 

 

Figura 3. Microrregiões com taxas de câncer de próstata (cor 
azul) e mama (cor rosa) acima e abaixo da taxa do Brasil, 2010.

Fonte: Elaboração própria (Uso do software Tabwin – versão 3.6). 
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Nota-se uma maior predominância de microrregiões com 

taxas de câncer de próstata abaixo da taxa nacional nos 

estados do Ceará e Alagoas. Estes dois estados foram os 

únicos com taxas médias inferiores à taxa do País “Tab. (1)”. Já 

em relação ao câncer de mama, todos os estados 

apresentaram taxas médias abaixo da taxa nacional “Tab. (2)”.   

Os estados de Alagoas, Maranhão e Sergipe foram 

apontados como tendo as menores taxas de envelhecimento do 

Nordeste em 2010, incluse abaixo da média nacional tanto para 

o sexo masculino quanto para o feminino (ADH, 2013). Mas, em 

relação à mortalidade por câncer de próstata e mama, enquanto 

Sergipe apresentou as maiores taxas médias, Alagoas constou 

da menor para câncer de próstata e segunda menor para 

câncer de mama. O Maranhão resultou na quarta maior taxa 

média de câncer de próstata e na primeira de câncer de mama.  

De acordo com dados do Atlas do Desenvolvimento 

Humano, a Paraíba teve a maior taxa de envelhecimento do 

Nordeste e a terceira maior do País em 2010. Neste ano, a 

maior taxa de envelhecimento do Brasil foi observada no Rio 

Grande do Sul. Este estado constitui entre os estados 

brasileiros com as menores taxas de fecundidade (ADH, 2013) 

e as maiores taxas de mortalidade por câncer de próstata e de 

mama (INCA, 2014). Em contraste, todos os estados do 

Nordeste apresentaram taxas de fecundidade acima do valor 

observado para o Brasil. Assim, o Rio Grande do Sul é um 

exemplo típico de localidade que completou a quarta fase da 

transição demográfica e epidemiologica, cujas características 

são: baixa fecundidade, alta taxa de envelhecimento e elevadas  

taxas de mortalidade por doenças crônico-degenerativas 

(DUARTE; BARRETO, 2012). Neste sentido, os resultados 

apontaram um atraso nos níveis de envelhecimento 
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populacional dos estados do Nordeste em relação ao centro-sul 

do País, pois em nenhum deles foi observado essas três 

características simultaneamente.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Por meio deste estudo, foi possível avaliar os diferenciais 

regionais da mortalidade de idosos por câncer de próstata e 

câncer de mama ao nível de microrregiões do Nordeste. Assim, 

tanto o câncer de próstata quanto o câncer de mama 

apresentaram padrões de distribuição diferentes segundo as 

microrregiões dos estados.  

A maior parte das microrregiões apresentou taxas de 

mortalidade por câncer de próstata superior e de câncer de 

mama inferior às respectivas taxas do Brasil. Os resultados 

sinalizaram falhas nos cuidados dos idosos, principalmente, em 

relação ao câncer de próstata. Chama-se atenção maior para o 

estado de Sergipe, pois estando entre os estados do Nordeste 

com as menores taxas de envelhecimento, inclusive abaixo do 

valor nacional, apresentou as mais elevadas taxas de 

mortalidade por câncer de próstata e de mama. Os resultados 

indicaram Alagoas como tendo a menor taxa de óbitos por 

câncer de próstata e a segunda menor por câncer de mama 

entre os estados do Nordeste. Isso, talvez, justifica-se pelo fato 

desse estado também ter apresentado a menor taxa de 

envelhimento da região em 2010. 

Sabe-que que as regiões Norte e Nordeste do País são 

as que apresentam os maiores problemas na qualidade dos 

registros de óbitos. Desse modo, a utilização dos dados 

corrigidos para subregistro, redistribuição de causas mal 

definidas e inespecíficas de mortalidade (códigos garbage) 
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significou importantes melhorias na qualidade dos dados. Os 

consideráveis acréscimos na quantidade de óbitos registrados 

para os tipos de câncer após a correção, possibilitaram obter 

maior acurácia na estimação das taxas de mortalidade ao nível 

de microrregiões. 

Diante das elevadas taxas constatadas e de um 

processo de envelhecimento ainda em ascensão no Nordeste, 

especula-se que estes níveis devam aumentar ainda mais no 

futuro próximo, agravando um quadro já preocupante. Portanto, 

faz-se necessário que haja um maior controle dos cânceres 

ressaltados neste trabalho, principalmente do câncer de 

próstata. As campanhas de cuidados com os exames destas 

patologias promovidos pelas instituições governamentais são 

úteis, mas não são suficientes diante de um cenário de aumento 

galopante. Nesta perspectiva, são  imprescindíveis ações de 

planejamento e  investimentos em pesquisas que identifiquem 

fatores relacionados às taxas de mortalidade das microrregiões 

dos estados do Nordeste. 
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RESUMO: O envelhecimento é um processo que envolve 
diversas mudanças no metabolismo do indivíduo, sendo um 
processo contínuo e irreversível. O presente estudo buscou 
avaliar o estado nutricional de idosos assistidos pelo programa 
saúde da família em um bairro de João Pessoa- PB, utilizando 
dados antropométricos e também verificação de consumo 
alimentar através da aplicação de questionário com estrutura 
básica seguindo a miniavaliação nutricional (MAN). Pesquisa 
realizada com 42 idosos independentes, escolhidos 
aleatoriamente de ambos os sexos, sendo feito inicialmente a 
avaliação nutricional coletando peso, altura, circunferência do 
braço e circunferência da panturrilha, logo após foi aplicada a 
miniavaliação nutricional a fim de saber se haviam idosos em 
risco de desnutrição ou desnutridos e verificação do consumo 
alimentar. Dos 42 participantes 78,6% eram mulheres e 21,4% 
homens, verificou-se que 57,1% dos idosos estavam com 
excesso de peso e 31,0% eutróficos, em relação aos 
medicamentos utilizados, o mais comum são os anti-
hipertensivos, onde 78,8% relataram fazer uso. Em relação ao 
consumo alimentar obervou-se que 85,7% consomem 
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diariamente duas ou mais frutas, e 97,6% consome todos os 
dias leite e seus derivados, o consumo de carne, peixe e aves 
é significativo, representando 97,6% dos participantes. 
Concluindo assim que não houve percentual de desnutrição e 
que os idosos mantém uma alimentação considerada saudável, 
apesar de ter sido encontrado alto valor de excesso de peso. 
Palavras-chave: Idosos. Miniavaliação nutricional. Consumo 
Alimentar. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Envelhecimento é o conjunto de alterações que ocorrem 

progressivamente na vida adulta e, com frequência, mas não 

sempre, reduzem a viabilidade do indivíduo. Senescência é um 

termo utilizado para se relatar a perda de função ligada à 

passagem do tempo, contribuindo assim para o 

comprometimento da qualidade de vida e da autonomia dos 

indivíduos idosos. Envelhecimento com fragilidade se 

caracteriza por uma indefensibilidade, diminuição da 

capacidade para aguentar fatores de estresse, ficando dessa 

maneira suscetíveis a adquirir doenças e gerar dependência 

(NETO, 2011). 

O processo de envelhecer é um processo contínuo, 

irreversível, marcado por mudanças psicossociais, 

característico da passagem do tempo (SETTERSEN, 2003; 

CONFORT, 2010). É um processo onde há acúmulo de danos 

as moléculas causados por diversos fatores, fatores esses que 

aumentam a probabilidade de desenvolver doenças crônicas  

(WAGNER et al., 2016).  

Conforme há o envelhecimento do corpo, o organismo 

sofre diversas alterações fisiológicas e anatômicas, afetando 
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diretamente na saude do idoso e sua nutrição. Concomitante a 

essas mudanças há também modificações na capacidade 

funcional, mudanças do paladar, alterações de processos 

metabólicos e alterações na composição corporal (PFRIMER, 

FERRIOLLI, 2008).  

Alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas 

também aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes, a 

como alimentos são combinados entre si e preparados, a 

características do modo de comer e às dimensões culturais e 

sociais das práticas alimentares (GUIA ALIMENTAR 

BRASILEIRO, 2° edição).  

O Guia Alimentar para a População Brasileira, não faz 

referência direta a alimentação de idosos, sendo que as 

recomendações para a população idosa precisam de maior 

atenção por todas as alterações sofridas pelo corpo com o 

passar do tempo, maior risco de desenvolver doenças crônicas 

nesse período, como hipertensão e diabetes (LEBRÃO; 

DUARTE, 2003).  

A avaliação do estado nutricional do idoso deve incluir 

avaliação dietética através de anamnese alimentar, 

antropometria, exames físicos, avaliação bioquímica, e, com 

isso, pode-se realizar o diagnóstico nutricional e a prescrição 

dietética. São necessários cuidados específicos para essa faixa 

etária (PFRIMER; FERRIOLLI, 2008). Muitas são as formas de 

se fazer a avaliação nutricional no idoso, utiliza-se muito a 

verificação do índice de massa corpórea (IMC), adequação da 

circunferência muscular do braço (CMB), circunferência da 

panturrilha (CP), outro método que vem sido bastante utilizado 

é a mini avaliação nutricional (MAN). 
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A Mini Avaliação Nutricional (MAN) foi um método 

desenvolvido em 1989 através do trabalho conjunto do Centro 

de Medicina Interna e Geriatria Clínica em Toulouse (França), 

do Programa de Nutrição Clínica da Universidade do Novo 

México (USA) e do Centro de Pesquisa da Nestlé (Suíça) e já é 

validada em três estudos com mais de seiscentos idosos. 

Cordeiro e Moreira (2003) recomendam o uso da MAN como 

método simples, de fácil utilização e exclusivo para avaliação 

da população idosa, em que os resultados obtidos podem ser 

comparados a uma avaliação nutricional completa, pois através 

dos seus dezoito itens - agrupados em avaliação 

antropométrica, avaliação geral, avaliação dietética e avaliação 

subjetiva - é possível traçar um diagnóstico nutricional preciso 

(GUEDES; GAMA; TIUSSI, 2008). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o estado 

nutricional de idosos assistidos pelo programa saúde da família 

em um bairro de João Pessoa- PB, utilizando dados 

antropométricos e também verificação de consumo alimentar 

através da aplicação de questionário com estrutura básica 

seguindo a miniavaliação nutricional (MAN). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de 

abordagem quantitativa. A presente pesquisa foi realizada em 

unidade de saude da família localizada em um bairro de João 

Pessoa-PB, em setembro de 2017, com 42 idosos 

independentes, escolhidos aleatoriamente, de ambos os sexos 

e que frequentassem a unidade de saude. 
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Os idosos eram encaminhados a sala de Nutrição, 

localizada na própria unidade de saúde. Inicialmente esses, 

assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

onde aceitavam fazer parte da pesquisa, em seguida era 

realizado a avaliação antropométrica, aferindo peso, altura, 

circunferência do braço e circunferência da panturrilha. 

A determinação do peso foi realizada com balança 

mecânica da marca Welmy, com capacidade para 150kg, os 

indivíduos foram pesados utilizando roupas leves, sem sapatos, 

para a verificação da altura foi utilizado o estadiômetro acoplado 

a balança, os indivíduos ficaram em pé, eretos, com os os 

calcanhares juntos, os braços pendidos ao lado do corpo, 

olhando para frente, sem encolher ou estender a cabeça 

mantendo uma linha de visão horizontal. 

A circunferência da panturrilha foi feita com fita métrica 

inextensível, sendo posicionada na porção maior da panturrilha. 

Para a realização da circunferência do braço o idoso manteve 

o braço flexionado em direção ao tórax, em um ângulo de 90°, 

foi marcado o ponto médio entre o acrômio e olécrano. Os 

idosos permaneceram com os braços estendidos ao longo do 

corpo e com a palma da mão voltada para a coxa, então utilizou-

se a fita métrica ao redor do braço no ponto marcado, evitando 

compressão da pele (KAMIMURA et al., 2005). 

Após a coleta dos dados antropométricos era iniciada a 

aplicação do questionário da MAN, onde ela pode ser realizada 

rapidamente e avaliar se há risco de desnutrição, e é composta 

por: antoprometria (peso, altura, perda de peso, circunferência 

da panturrilha e circunferência do braço),  avaliação global com 

perguntas relacionadas ao estilo de vida, medicação e 

morbidade), questionário dietético onde tinham perguntas que 
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relatavam a ingestão alimentar e o número de refeições feitas, 

avaliação subjetiva buscando uma percepção da saude e 

nutrição deles. 

Cada pergunta que compõe o questionário da MAN 

contém uma pontuação que contribui no resultado. A parte 

inicial do questionário possui 14 pontos como escore máximo. 

O idoso que obtivesse escore igual ou maior que 12 apresentam 

estado nutricional adequado, entretanto, os idosos que 

atingissem escore menor ou igual a 11 possuim risco de 

desnutrição ou desnutrição, para essa confirmação foi 

continuada a avaliação da MAN, nesta etapa é realizada a 

avaliação global e possui escore máximo de 16 pontos. O 

escore total possui um máximo de 30 pontos, onde o idoso que 

obtivesse escores entre 17 e 23,5 pontos tem o indício de risco 

de desnutrição, escores com valores menores que 17 indicam 

desnutrição e escores acima de 23,5 o idoso está com estado 

nutricional adequado. (GUEDES ACB; GAMA CR; TIUSSI ACR, 

2008). 

Para a avaliação do Indíce de Massa Corpórea (IMC) 

foram utilizados os pontos de corte proposto por Lipschitz 

(1994), onde o IMC inferior a 22kg/m² indica magreza, de 22 a 

27kg/m² peso adequado e superior a 27kg/m² excesso de peso. 

A soma dos escores da MNA possibilita uma 

identificação do estado nutricional de forma a identificar riscos. 

A escala tem sensibilidade de 96%, com especificidade de 98% 

e valor prognóstico para desnutrição 97%. (GUIGOZ Y,1999; 

HENGSTERMANN S, 2008). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A amostra foi composta por 42 idosos de ambos os 

sexos, sendo 78,6% (n=33) do sexo feminino e 21,4% (n=9) do 

sexo masculino com idades entre 60 e 89 anos, a renda salarial 

variou de um a cinco salários mínimos, tendo 59,5% dos 

participantes afirmado receber apenas um salário. Todos os 

entrevistados alimentam-se de forma independente. 

Seguindo a avaliação nutricional foi realizada uma 

triagem a fim de identificar quantos idosos estavam em risco de 

desnutrição ou desnutridos. Para diagnosticar os participantes 

que faziam parte desse grupo foi avaliado, a partir da contagem 

de pontos atribuídos as respostas obtidas, a classificação do 

IMC, capacidade de mobilização, diminuição da ingesta e perda 

de peso nos últimos três meses, se foram acometido a estresse 

ou doença aguda no mesmo período de tempo, e se apresenta 

problemas neuropsicológicos.  

Em relação a diminuição da ingesta alimentar, 76,2% 

relatou não ter tido diminuição na quantidade de alimento 

ingerida. Diferente de trabalho publicado por Emed, Kronbauer 

e Magnoni (2006) e Penié (2005) que verificaram  que 41% e 

65,6% dos idosos avaliados pela MNA relataram uma 

diminuição da ingesta alimentar nos 3 meses anteriores a 

pesquisa, respectivamente, a atual pesquisa encontrou uma 

redução na ingesta de 23,8% dos entrevistados. Sobre a perda 

de peso nos últimos três meses, 61,9% afirmou não ter tido 

perda de peso e apenas 9% tiveram perda de peso superior a 

três quilos.  

Um total de 35,7% (n=15) participantes obteve valor igual 

ou menor que 11 na triagem, prosseguindo com o questionário 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Classificação por pontuação obtida na triagem 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Foi realizado cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) 

de todos os participantes da pesquisa, este é o parâmetro mais 

utilizado para classificação do estado nutricional e possíveis 

alterações correlacionando as medidas de peso e altura. Os 

resultados apontam que mais da metade encontra-se com 

excesso de peso (57,1%), e apenas um terço encontra-se 

eutrófico (31,0%) de acordo com a classificação de  Lipschitz 

(1994) (Tabela 2). Vasques (2015) avaliou o estado nutricional 

e perfil cognitivo de idosos, obtendo uma prevalência de 92,8% 

de obesidade, apesar do valor encontrado no atual estudo ser 

menor do que o visto na pesquisa citada ainda é um percentual 

preocupante levando-se em consideração as complicações que 

o excesso de peso pode acarretar a saude. 

Tabela 2- Classificação do Índice de Massa Corpórea (IMC) 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Classificação por pontuação 
obtida Frequência Porcentagem 

   

 Continuar avaliação ( ≤ 11 pontos) 15 35,7% 

Normal (≥ 12 pontos) 27 64,3% 

Total 42 100% 

Classificação IMC (kg/m²) Frequência Porcentagem 

 Baixo peso (<22) 05 11,9% 

Eutrófico (22,0 – 27,0) 13 31,0% 

Excesso de peso (>27,0) 24 57,1% 

Total 42 100% 
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A MAN é um instrumento de grande importância, mas 

que acaba tendo uma limitação por não considerar o sobrepeso 

e a obesidade como fatores de risco para a saúde do idoso 

(VASQUES, 2015). Porém, já que consta o IMC é possível fazer 

o uso dessa informação a parte dos resultados 

(GIOULBASANIS et al., 2015). Em relação aos parâmetros 

antropométricos, os idosos com IMC inferior a 20 kg/m² ou 

superior a 30 kg/m² têm risco acrescido de mortalidade, 

estando, os últimos, associada a doenças cardiovasculares 

(JOHN BK, 2013; HOLST M, 2013). 

Em trabalho publicado por Castro da Paz (2012) através 

da avaliação da CB foi encontrado um percentual de 54,1% de 

desnutrição, o que não foi visto na atual pesquisa, já que 97,6% 

(n=41) dos idosos estavam com a CB adequada. 

Salmaso et al. (2014) encontraram 15,9% de idosos com 

circunferência da panturrilha inferior a 31 cm, avaliados em 

ambiente ambulatorial de hospital geral no Rio de Janeiro. No 

presente estudo verificou-se que, referente a circunferência da 

panturrilha (CP), apenas 2,4% (n=1) dos participantes 

apresentava valor menor que 31 cm.  
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Tabela 3 – Escore da circunferência da panturrilha 

 Frequência Porcentagem 

 CP <31cm 1 2,4% 

CP >31cm 41 97,6% 

Total 42 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos participantes que continuaram a avaliação apenas 

46,7% (n=7) alegavam utilizar mais de três medicamentos por 

dia, enquanto 53,3% (n=8) utilizam menos de três 

medicamentos por dia, foi avaliado os tipos de medicamentos 

utilizados por cada participante (Figura 1).  

O atual estudo corrobora com o encontrado em pesquisa 

realizada por Fernandes Filha (2016) onde não foi encontrado 

diferenças entre as respostas, pois 55,8% dos participantes 

tomavam mais de três medicamentos por dia, contra 44,2%, 

tomando menos de três medicamentos. 

Das classes de medicamentos utilizadas, se destaca o 

uso de anti-hipertensivos, onde 78,8% dos entrevistados 

relataram fazer uso, seguido pelo uso de analgésicos, sendo 

utilizado por 33,3% dos participantes, e antidepressivos por 

24,2%. Vale ressaltar que o ganho de peso é comum em 

indivíduos que usam medicamentos ansiolíticos e 

antidepressivos (ARTERBURN et al., 2016).  

Mesmo não constando no questionário a pergunta sobre 

ganho de peso, por não fazer parte das alternativas do 

instrumento de pesquisa utilizado no trabalho, grande parte dos 

entrevistados relataram um ganho nos últimos meses, podendo 

ter relação com a classe de medicamentos utilizados. 
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Figura 1 – Tipos de medicamentos utilizados  

 
 
Anti rejeição ou imunossupressores - Medicamentos que adequam o 

sistema imunológico a evitar rejeição do órgão 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Entre os participantes apenas 2,4% (n=1) afirmou fazer 

apenas duas refeições ao dia, enquanto 97,6% (n=41) diziam 

fazer três ou mais refeições diárias, como representado na 

tabela 4. 

 

Tabela 4- Quantas refeições faz por dia. 

            Frequência  Porcentagem 

    Duas refeições 1 2,4 

Três refeições 41 97,6 

Total 42 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Um total de 64,3% (n=27) declarou consumir mais de 

cinco copos de líquidos por dia, dentre esses café, suco, leite, 

água e chá, enquanto 33,3% (n=14) disseram consumir de três 
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a cinco copos por dia. A falta de hidratação é considerada uma 

das causas mais comuns de hospitalização em idosos 

(HOOPER et al., 2014). 

 

Tabela 5 - Quantos copos de líquidos (água, suco, café, chá, leite) 

são consumidos por dia. 

 Frequência Porcentagem 

 Menos de três 

copos 
1 2,4 

Três a cinco copos 14 33,3 

Mais de cinco copos 27 64,3 

Total 42 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Em um estudo transversal, Amado, Arruda e Ferreira 

(2007) encontraram que 87,7% de idosas antendidas em um 

núcleo de atenção ao idoso em Recife realizavam três refeições 

diárias, apoiando o encontrado nesse estudo, onde a maioria 

relatou fazer três ou mais refeições ao dia. 

Grande parte dos participantes relatou um consumo de 

líquido maior que cinco copos por dia, tendo um baixo 

percentual de idosos que ingeriam uma quantidade inferior a 3 

três copos diários (FERNANDES FILHA, 2016), corroborando 

com o encontrado nessa pesquisa. 

Referente ao inquérito alimentar realizado com os 

participantes dividiu-se os alimentos em dois grupos: Alimentos 

consumidos diariamente (Tabela 6) e alimentos consumidos 

semanalmente (Tabela 7). 

Observou-se que a maioria dos entrevistados consome 

frutas e vegetais duas ou mais vezes ao dia (85,7%), fator 

importante para a manutenção do metabolismo. Foi visto que 
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97,6% consome diariamente leite e derivados, um dado positivo 

tendo em vista que esta faixa etária é marcada por perda nos 

níveis de cálcio do corpo.  

O grupo de leite e seus derivados, tem grande 

importância no fornecimento de proteínas, são também 

importantes no fornecimento de cálcio, nutrientes essenciais na 

preservação da saude óssea dos idosos e demais faixas etárias 

(WALLACE LS, 2002; HO SC, 2004).  

 Referente ao consumo de carne, peixe ou ave pôde-se 

ver que houve a ingesta desse grupo todos os dias por 97,6% 

dos participantes (Tabela 6), em concordância do estudo 

publicado por Fernandes Filha (2016) onde foi encontrado que 

mais de 50% dos indivíduos tem a ingesta considerada mínima 

ideal de proteínas diárias, sendo uma porção de produto lácteo 

e uma porção de proteína animal (carne vermelha, ave, peixe, 

etc), e o consumo de feijão ou ovos, minimamente 2 vezes por 

semana. 

Foi notado que alimentos considerados prejudiciais a 

saúde como bebidas alcoolicas, refrigerantes e produtos 

enlatados são consumidos por cerca de 19% dos participantes. 

Enquanto o açúcar é consumido semanalmente por 61,9%, 

gordura por 50,0%, cereais por 97,6%, ovos por 81,0%, 

hortaliças por 85,7% e raízes e tubérculos por 95,2% (Tabela 

7). 

Há vários fatores que podem interferir na ingestão de 

alimentos, dificultanto o alcance do aporte ideal de nutrientes 

para o funcionamento normal do corpo (Figura 2). A falta de 

dentição é um dos fatores mais comuns encontrados em 

idosos; sendo representado por 76,2% na atual pesquisa, 

prejudicando a mastigação dos alimentos.  
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Tabela 6 – Consumo alimentar diário 

CONSUMO ALIMENTAR DIÁRIO 

   
 Consome Não 

consome 

   
Leite e derivados 85,7% 14,3% 
Frutas e vegetais (2x ou mais) 97,6% 2,4% 
Carne, peixe ou ave 97,6% 2,4% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela 7 – Consumo alimentar semanal 

CONSUMO ALIMENTAR SEMANAL 

   
Duas ou mais vezes Consome Não 

consome 

   
   
Ovos 81,0% 19,0% 
Açúcar 61,9% 38,1% 
Gorduras 50,0% 50,0% 
Bebidas alcoolicas 14,3% 85,7% 
Cereais 97,6% 2,4% 
Hortaliças 85,7% 14,3% 
Raízes e tubérculos 95,2% 4,8% 
Refrigerantes 19,0% 81,0% 
Produtos enlatados 19,0% 81,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Uma porcentagem de 28,6% apresenta quadro de 

constipação e 21,4% alega sentir desconfortos gastrintestinais. 
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Foi visto ainda que 26,2% dos entrevistados não sentia sede 

(Figura 2). 

 

Figura 2 – Fatores que interferem na alimentação. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

Algumas comorbidades afetam de maneira significativa a 

vida das pessoas, em relação aos entrevistados notou-se que 

61,9% é portador de Hipertensão, da mesma forma que 42,9% 

são sedentários. Pode-se ver que 28,6% apresenta algum tipo 

de doença muscular esquelética, enquanto 24% tem quadro de 
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depressão e 23,8% são diabéticos (Figura 3). O sedentarismo 

tem relação com o encontrado em excesso de peso na atual 

pesquisa, já que a falta de exercício físico é um dos fatores para 

esse aumento de peso. 

Santos et al. (2007) relatou que a hipertensão é uma das 

complicações mais frequentes em idosos. Não tendo uma 

causa específica, diversos fatores podem influenciar no seu 

aparecimento, como sexo, idade, raça, e também fatores 

externos como o sobrepeso, ingestão excessiva de sal, 

sedentarismo, dislipidemias, dentre outros.  

Do ponto de vista econômico, nota-se ainda que a falta 

de recursos financeiros insuficientes, provindos de 

aposentadorias ou pensões, e um grande gasto com 

medicamentos, planos de saúde são fatores que podem 

interferir na alimentação por induzir o consumo de alimentos 

com custo baixo, de fácil preparo e portanto causando uma 

monotonia alimentar (GUEDES ACB; GAMA CR; TIUSSI ACR, 

2008). 

A obesidade está relacionada com um maior risco de 

desenvolvimento de diabetes mellitus 2 e de outras doenças 

crônicas como hipertensão arterial, dislipidemias e doenças 

coronarianas, dentre outras (MENEZES et al., 2014). 

No idoso, a obesidade está associada com a hipertensão 

arterial, diabetes, aumento da resistência à insulina, 

dislipidemias, osteoartrose e muitas outras patologias, além do 

declínio funcional. A obesidade na população de idosos pode 

ser explicada pelo sedentarismo, características gerais da 

alimentação como excesso de lipídios e excesso de alimentos 

hiper-calóricos. A maior gravidade do excesso de peso no sexo 

feminino pode ser decorrente do maior aumento da massa 
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adiposa e das alterações hormonais específicas do sexo 

(SANTOS et al., 2004). 

 

Figura 3 – Comorbidades encontradas nos participantes 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O índice de obesidade encontrado na pesquisa (14,3%) 

pode estar relacionada a quantidade de refeições realizadas por 

dia pelos idosos, estes relataram ter uma rotina alimentar diária 

composta por apenas três refeições. O hábito de porcionamento 

reduzido da alimentação durante o dia pode gerar o aumento 

na quantidade de comida ingerida por refeição.   

O aumento de peso pode acarretar prejuízos ao 

organismo, como por exemplo as doenças músculo 
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esqueléticas, devido ao esforço requerido para sustentação e 

movimentação do corpo ser aumentado. No presente estudo o 

índice de obesidade pode ser relacionado ao índice encontrado 

de doenças músculo esqueléticas (28,6%), já que este estado 

nutricional é um fator de risco para desenvolvimento de 

doenças crônicas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os idosos representam o segmento populacional com 

maior crescimento demográfico, desta maneira destaca-se a 

importância de se avaliar as questões relacionadas ao 

envelhecimento. Juntamente com a transição epidemiológica, 

sendo marcada por um aumento nas enfermidades crônicas, 

típicas de populações idosas, observa-se também uma maior 

transição nutricional desse grupo devido as mudanças 

fisiológicas, capacidade de mastigação, acerrantando uma 

ingestão inadequada de nutrientes. 

Concluiu-se que os idosos participantes do presente 

estudo não se encontram em risco de desnutrição e nem 

desnutridos, porém aponta a prevalência de excesso de peso. 

O consumo alimentar se mostrou satisfatório pela grande 

ingesta diária de frutas, leite e derivados, carne, peixe e ovos, 

e por ter um percentual baixo de consumo de industrializados. 

Dessa maneira torna-se necessária uma maior 

preocupação com o estado nutricional dos idosos, onde a 

avaliação nutricional não deve se restringir a apenas um 

parâmetro, tendo em vista que cada um apresenta suas 

limitações deve ser utilizado uma combinação dos mesmo, 

para que assim os idosos possam ter um diagnóstico mais 
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fidedigno. Nessitam de um cuidado individual e personalizado, 

com planos de ações diferentes, seja ele obeso ou desnutrido.   
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RESUMO: É importante que se direcione o olhar para ingesta 
alimentar dos idosos para que se possa diagnosticar o estado 
nutricional e traçar os fatores que podem prejudicar no 
desenvolvimento saudável durante esta fase da vida. O estudo 
objetivou Identificar por meio de questionário de frequência 
alimentar os alimentos que fazem parte do dia a dia da 
alimentação e evidenciar o estado atual e os fatores que 
interferem diretamente no correto consumo alimentar e a 
qualidade de vida dos idosos residentes no condomínio Cidade 
Madura em João pessoa- PB. Estudo descritivo, transversal, de 
abordagem quantitativa, levando em conta as variáveis idades, 
peso, estatura, Circunferência do Braço e panturrilha, IMC, sexo 
e consumo alimentar, A avaliação do estado nutricional foi 
realizada a partir da Mini-avaliação Nutricional - MAN, e 
paralelamente fez-se a avaliação qualitativa do consumo 
alimentar do idoso através do Questionário de Frequência 
Alimentar - QFA, utilizando instrumento validado. Os resultados 
obtidos na MAN revelam que 12 idosos (40%) apresentaram 
eutrofia, 15 idosos (50%) risco de desnutrição, e 3 (10%) dos 
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idosos quadro de desnutrição. Comorbidades mais 
apresentadas foram Hipertensão (80%), doenças 
gastrointestinais (30%) e doenças músculo-esquelético 
(63,3%). Apenas 6,6% dos entrevistados não utilizam 
medicamento. Por meio desses resultados, foi possível concluir 
que o risco de desnutrição está presente entre os idosos de 
forma bastante considerável e sugerem-se maiores 
averiguações. 
Palavras-chave: Avaliação nutricional. Assistência à Saúde do 
Idoso. Consumo alimentar. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A transição demográfica é um processo vivenciado em 

todo o mundo. No Brasil, alterações significativas têm sido 

observadas na pirâmide populacional deixando a população 

idosa em evidência, queda das taxas de fecundidade e 

mortalidade e crescimento da população idosa (ALVES JED, 

2008). 

Caso as projeções do IBGE se concretizem, haverá um 

crescente positivo da população até a década de 2040 que será 

acompanhado, no curto prazo, de uma redução da proporção 

da população jovem e uma consequente redução da população 

em idade ativa (NONATO et al. 2012). 

No entanto, não é somente o número de idosos nos anos 

2040 que será maior, mais também a expectativa de vida destes 

indivíduos. Segundo dados dos IBGE, (2008), no ano de 1940, 

a vida média do brasileiro era de 50 anos de idade, no ano de 

2008, aumentou para 73 anos. Em 2050 a projeção aponta para 

um patamar de 81 anos.                             
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Segundo Michielin F. B. (2007), Com o aumento da 

expectativa de vida, as faz necessário maior intervenção na 

população geriátrica. 

Segundo o CEHAP, (2017), O condomínio Cidade 

madura é um projeto pioneiro no Brasil, premiado 

nacionalmente, projetado para atender às normas de 

acessibilidade exigidas. Além de contar com 40 unidades 

habitacionais, posto de saúde, redário, guarita, administração, 

horta comunitária, pista para caminhada, área de lazer e todas 

as atividades necessárias para a terceira idade. O condomínio 

especializado pra idosos já é uma realidade em João pessoa, 

Campina grande e Cajazeiras. 

É importante o estudo mais aprofundado da qualidade de 

vida da população beneficiada pelo projeto. Com isso, esta 

pesquisa, objetivou identificar por meio de questionário de 

frequência alimentar e mini avaliação nutricional, os alimentos 

que fazem parte do dia a dia da alimentação destes idosos, com 

intuito de verificar condutas alimentares que podem trazer 

futuras complicações ou que tenha gerado complicações já 

apresentadas, como também influenciar nas morbidades já 

existentes nos idosos entrevistados, e evidenciar os fatores que 

interferem diretamente no correto consumo alimentar e a 

qualidade de vida dos idosos residentes no condomínio Cidade 

Madura em João pessoa- PB. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, e 

quantitativa. Um desenho de estudo é um conjunto de 
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estratégias que tem como objetivo encontrar respostas 

científicas. 

Os estudos descritivos têm por objetivo “determinar a 

distribuição de doenças ou condições relacionadas à saúde, 

segundo o tempo, o lugar e/ou as características dos 

indivíduos” (LIMA-COSTA; BARRETO, 2003). O estudo 

transversal caracteriza-se pela observação direta de 

determinada quantidade planejada de indivíduos em uma única 

oportunidade, de forma aleatória (MEDRONHO, 2009). 

Segundo Minayo e Sanches (1993), o conhecimento 

científico busca articulações entre teoria e realidade, tendo 

como fio condutor o método, com a função fundamental de 

articular e fundamentar esses conhecimentos e proporcionar 

um caminho claro de investigação. 

A abordagem quantitativa considera tudo que pode ser 

quantificável, utilizando medidas estatísticas (percentagem, 

média, moda, mediana, etc.) para prever a mensuração de 

variáveis pré-estabelecidas (DYNIEWCZ, 2007). 

A população do estudo foi composta por (n=30) idosos 

de ambos os sexos. A amostra foi definida por conveniência 

(62,5%), com a participação daqueles inseridos no condomínio 

de idosos que aceitaram contribuir com a pesquisa. Definiu-se 

a amostra a partir da contagem daqueles integrantes do 

condomínio que se propuseram a fazer parte e estavam dentro 

dos critérios de inclusão. 

O Condomínio pesquisado foi o de João pessoa - PB, 

localizado no bairro de Mangabeira Vlll, que hoje conta com 

(n=48) moradores onde (n=29) é do sexo feminino e (n=19) do 

sexo masculino. Como critérios de inclusão: Morador do 

Condomínio e seu cônjuge; idade igual ou superior a 60 anos; 
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capacidade de compreensão e comunicação verbal para 

responder aos questionamentos. 

Para a avaliação do estado nutricional geral utilizou-se a 

Miniavaliação Nutricional (MAN). O questionário da MAN 

compreendeu vinte e três perguntas agrupadas em três seções: 

avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência do braço 

e panturrilha); avaliação geral (estilo de vida, uso de 

medicamentos, mobilidade, auto-avaliarão); avaliação dietética 

(n.º de refeições, ingestão de alimentos, autonomia para comer 

sozinho). A MAN consiste em avaliar o estado nutricional de 

indivíduos em risco nutricional e desnutrição, que possuem uma 

pontuação de zero a três pontos. Sua classificação é feita de 

acordo com o número de escore, sendo que um total de escore 

> 24 é considerado bem nutrido, entre 17 e 23,5, risco de má 

nutrição e < 17, desnutrido (CAMPANELLA et al., 2007). 

O critério de avaliação do IMC foi comparativo entre 

MAN, Nutrition Screening Initiative (1994) que apresenta pontos 

de corte de baixo peso (IMC <22kg/m²); eutrofia (22-27kg/m²) e 

excesso de peso (>27kg/m²) e LIPSCHITZ (1994) que classifica 

como baixo peso (IMC < 22kg/m²); eutrofia (IMC entre 22kg/m² 

e 27kg/m²) e sobrepeso (IMC > 27kg/m²). Paralelamente fez-se 

a avaliação qualitativa do consumo alimentar do idoso através 

do Questionário de Frequência Alimentar - QFA, utilizando 

instrumento validado, o qual incluía uma lista de alimentos, 

sendo verificada a frequência da ingestão diária, semanal e 

mensal. A coleta de dados foi realizada no período de Abril a 

Agosto de 2017. 

O questionário de frequência alimentar (QFA) é 

considerado como o mais prático e informativo método de 

avaliação da ingestão dietética e fundamentalmente importante 
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em estudos epidemiológicos que relacionam a dieta com a 

ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. 

A antropometria foi realizada de acordo com as Normas 

Técnicas do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – 

SISVAN (BRASIL, 2011): - Peso corporal: utilizou-se uma 

balança Eletrônica de vidro com precisão de 100g com medida 

máxima de 150kg da marca CAMRY.  

- Estatura: a medida da altura foi obtida por um 

estadiômetro modelo ES-2060 de marca Sanny, com medida 

máxima de 2,11m e precisão de 0,5cm.  

- Circunferência do braço e Circunferência da panturrilha. 

As medidas de circunferências foram aferidas por fazerem parte 

do protocolo da MAN e influenciarem diretamente no resultado 

da avaliação do estado nutricional. 

Após identificação e avaliação antropométrica, 

procedeu-se a aplicação dos dois formulários – MAN e QFA. 

Os formulários foram revisados e categorizados para em 

seguida serem digitados com a utilização do Google 

Formulários. A apresentação dos dados foi feita em tabelas 

para melhor análise dos resultados obtidos. A análise estatística 

foi realizada por meio da aplicação de frequência. 

Não foram apresentados riscos aos sujeitos da pesquisa, 

apenas benefícios, pois o diagnóstico conclusivo do estado 

nutricional desta população específica vem para possibilitar 

maior visão, possibilitando melhorias das políticas públicas para 

o público alvo. 

O TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

foi lido e assinado antes da aplicação dos formulários, 

assegurando e mantendo o anonimato do sujeito da pesquisa. 

A participação dos mesmos ocorreu de forma voluntária e todos 
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os esclarecimentos a respeito do estudo foram prestados a 

estes. O termo de anuência foi concedido pela Secretaria de 

estado do desenvolvimento humano- SEDH de Nº 

690888152420, autorizando a pesquisa no condomínio Cidade 

Madura, situado no bairro de mangabeira VIII. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dezoito (18) idosos não estavam presentes ou não 

quiseram participar da pesquisa. Dentre todos os analisados 20 

que correspondem (66,7%) eram mulheres e 10 eram homens 

(33,3%). 

O trabalho foi realizado com a aplicação do Miniavaliação 

Nutricional (MAN) para a avaliação do estado nutricional. 

Segundo os resultados obtidos nessa avaliação, 12 idosos 

(40%) apresentaram eutrofia, 15 idosos (50%) apresentaram 

risco de desnutrição, e 3 (10%) dos idosos apresentaram um 

quadro de desnutrição (Figura 1). 

 

Figura 1: Estado Nutricional dos idosos pesquisados 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sousa e Lovisi (2007), Avaliaram 64 idosos moradores 

de um albergue público do Rio de Janeiro, e através da Mini-

Avaliação Nutricional, obtiveram 32,8% dos idosos em risco 

nutricional e 12,5% apresentaram desnutrição identificada. Os 

autores concluem que esse fato se agrava com a alta 

frequência de dependência nas atividades diárias, que se 

traduz no cotidiano na forma do autocuidado. 

Para a triagem inicial foi levado em conta índice de 

massa corporal, circunferência do braço (cm), circunferência da 

panturrilha (cm), diminuição da ingesta e seus possíveis 

causadores, perda de peso nos últimos meses, mobilidade, 

problemas neuropsicológicos, lesões, modo de se alimentar, 

problema nutricional, consideração sobre sua saúde, renda 

salarial, comorbidade, uso de medicamentos. 

Assim, foi constatado os pontos de corte propostos pelo 

Nutrition Screening Initiative (NSI) que 3 idosos (10%) 

apresentam estado nutricional classificados como baixo peso, 

11 idosos (36,6%), apresenta quadro eutrofico, 16 idosos 

(53,3%) apresentam sobrepeso. 

A classificação do estado nutricional dada por 

LIPSCHITZ (1994) é específica para os idosos. Dessa maneira, 

têm-se como resultados que 3 idosos (10%) apresentaram um 

quadro de desnutrição, 4 idosos (13,3%) apresentaram risco 

nutricional, 7 idosos (23,3%) se mostram em estado nutricional 

normal, foram classificados com sobrepeso, 05 idosos do sexo 

masculino (50%) e 08 do sexo feminino (40%) com obesidade, 

2 idosos (20%) e 01 idosa (5%). Vistos resultados analisados, 

segundo a classificação pelo MAN, os idosos avaliados se 

encontram em sua maioria com risco de desnutrição. Em 

relação à avaliação nutricional classificada de acordo com 
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Nutrition Screening Initiative (NSI), os idosos se apresentaram 

em sua maioria com sobrepeso, e também um alto índice de 7 

idosos com eutrofia. 

Bicudo-Salomão et al. (2006), Em seu estudo afirma que 

o IMC é considerado um pobre indicador para a avaliação de 

risco nutricional em idosos. A sua utilização apresenta 

limitações por não considerar as mudanças da composição e 

estrutura do corpo que são peculiares, como diminuição da 

estatura, acúmulo de tecido adiposo, declínio de massa 

corporal magra e da quantidade de água no organismo.   

Ao avaliar o estado nutricional por meio do IMC, 

observou-se uma maior prevalência de idosos eutróficos e com 

excesso de peso., quando comparado aos resultados 

evidenciados pela MAN. 

A desnutrição em idosos, quando não diagnosticada 

precocemente, pode resultar em deterioração da saúde (EMED; 

KRONBAUER; MAGNONI, 2006). 

Segundo o que afirma Harris, N. G. In: Mahan, I. K.; 

Stump, S. S. (2005), O risco de desnutrição pode ocorrer por 

várias razões, entre as quais, ausência de educação nutricional, 

restrições financeiras, diminuição das capacidades físicas e 

psicológicas, isolamento social e tratamento de distúrbios 

múltiplos e doenças concomitantes.  

Foi possível observar que os fatores que interferem no 

estado nutricional e no consumo alimentar dos idosos pode 

levar os mesmos a um quadro de desnutrição. 

Os idosos foram questionados em relação à percepção 

para com seu estado nutricional que, analisando através do 

MAN, 26 avaliados (86,6%) Não quiseram ou não sabem 

informar sobre seu estado nutricional. E 2 avaliados (6,7%) 
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acreditam que não possuem problemas nutricionais, 2 

avaliados (6,7%) afirmou estar desnutrido (Figura 2).  

 

Figura 2: Autopercepção para com estado nutricional 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Casas R. J. et al. (2004), Afirma que a prevalência de 

desnutrição alcança níveis significantes (15 - 60%) em idosos 

que estão hospitalizados, vivem em asilos ou em programas de 

cuidados domésticos. 

Para Jee et al (2006), apud Garcia; Romani; Lira, (2007), 

o envelhecimento afeta diretamente o estado nutricional do 

indivíduo por todas as alterações que ocorrem no organismo, 

tais como: diminuição dos botões gustativos, redução do olfato 

e paladar, diminuição da secreção salivar e gástrica, falha na 

mastigação (pela ausência de dentes e/ou próteses mal 

adaptadas), constipação intestinal devido à redução da 

motilidade. Estudos epidemiológicos também indicam que, 

especialmente em homens idosos, a desnutrição reduz 

significativamente o tempo de vida. 

Converso; Lartelli (2007), Afirmam que o declínio da 
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a deterioração no desempenho da memória, nas funções 

executivas e na velocidade do processo cognitivo, sendo que 

essas alterações fazem parte do processo natural do 

envelhecimento. E quando o declínio das funções interfere no 

desempenho do idoso e em sua vida social, podese estar 

interligado com alguma patologia. 

Quando questionados sobre quais comorbidades 

apresenta, as mais apresentadas pelos idosos foram 

Hipertensão (80%) que corresponde a 24 pessoas, doenças 

gastrointestinais (30%) 9 pessoas entrevistadas e doenças 

músculo-esquelético (63,3%) 19 pessoas, todos os dados 

apresentados foram do total de entrevistados, levando a 

entender que uma parcela considerável dos idosos 

pesquisados apresenta mais de uma comorbidade (Figura 3).  

 

Figura 3: Comorbidades mais apresentadas 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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não for detectada pode resultar em agravamento de condições 

clínicas e aumento da mortalidade. 

A pesquisa mostrou que 100% dos idosos entrevistados 

apresentavam um ou mais fatores que interferem na 

alimentação, esses fatores podem estar diretamente ligados ao 

estado nutricional atual ou futuro dos idosos.  

Estudo descritivo realizado pela Escola Nacional de 

Saúde Pública verificou que no Brasil, entre 1980 e 1997 

ocorreram 13 36.955 óbitos por desnutrição em idosos, sendo 

que, desse total, a maioria ocorreu na faixa etária de 70 anos e 

mais (OTERO; ROZENFELD; GADELHA, 2001).  

A obesidade aumenta o risco de doenças de grande 

morbimortalidade, tais com o diabetes mellitus, hipertensão 

arterial, hiperlipidemias, doenças cardiovasculares e câncer, 

além de estar associada a outras doenças que podem interferir 

na qualidade de vida do indivíduo obeso (BUENO et al., 2008; 

SILVEIRA; KAC; BARBOSA, 2009). 

Quando perguntado se utiliza mais de três 

medicamentos por dia 50% respondeu que sim e 50% que não, 

dentre esses 6,6% respondeu que não utiliza medicamento, 

mostrando a dependência medicamentosa por problemas já 

existentes, é sabido que a utilização de medicamentos por 

longo período é um fator que pode atrapalhar a vida nutricional 

da população idosa. 

Em um estudo feito por Inez P. A et al. (2004), que 

entrevistou 93 idosos do projeto de promoção da saúde na 

Universidade Aberta de Terceira Idade – UnATI/UERJ, cerca de 

85% dos idosos referiam estar usando regulamente pelo menos 

um tipo de medicação, sendo que 36,6% usavam três ou mais 

medicações concomitantemente. 
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A terapia medicamentosa aplicada a pacientes idosos 

requer cuidados especiais, pois a ação dos fármacos é bastante 

afetada pela idade. Isso se deve, principalmente, ao fato do 

metabolismo dos fármacos e da função renal serem menos 

eficientes nos extremos da vida (RANG et al, 1997).    

Os medicamentos mais citados pelos idosos Foram os 

Antihipertensivos (93,3%), Antiarrítmicos (40%), Diuréticos 

(33,3%) e Vasodilatadores (23,3%), mostrando uma grande 

tendência de problemas cardiovasculares ocasionadas por 

vários fatores apontados, tendo em vista a importância de uma 

intervenção, para que esses idosos tenham uma alimentação 

mais adequada (Figura 4). 

 

Figura 4: Tipo de medicamentos Utilizados  

 

  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em uma pesquisa feira por Sousa P. M et al. (2010), Na 

cidade de Cabaceiras - PB com 176 idosos Foi observado que, 

entre os grupos farmacológicos mais utilizados, estavam os 

anti-hipertensivos/cardiovasculares e os analgésicos e 

antiinflamatórios. Apenas 12% dos entrevistados (n=21) não 
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apresentava problemas de saúde. Dentre os que se queixaram 

de problemas de saúde (n=155), a hipertensão/cardiopatias e 

as doenças osteo-musculares foram os mais citados. Dentre os 

grupos farmacológicos mais utilizados pela população 

estudada, foi observado que 56% (n=88) referiram-se aos anti-

hipertensivos/cardiovasculares, seguido por analgésicos e 

antiinflamatórios com 18% (n=32). 

O organismo do individuo ao envelhecer vai sofrendo 

alterações em praticamente todos os órgãos e sistemas. Em 

geral, o idoso torna-se mais frágil e mais susceptível a 

problemas com os efeitos colaterais da medicação (BALLONE, 

2002). É possível observar pelos resultados obtidos na 

pesquisa que as doenças e os medicamentos utilizados pela 

população idosa interferem no estudo nutricional e no consumo 

alimentar dos idosos. 

 Guedes A. C. B, Gama C. R, Tiussi A. C. R em (2008), 

Afirmam que recursos financeiros insuficientes, decorrentes de 

aposentadorias e/ou pensões, e alto custo de medicamentos e 

planos de saúde interferem na alimentação por induzir ao 

consumo de alimentos de baixo custo e de fácil preparo e, 

consequentemente, à monotonia alimentar.    

Há ainda uma série de alterações metabólicas que 

devem ser consideradas numa avaliação geriátrica, entre elas, 

a diminuição do metabolismo basal em 10-20%, diminuição do 

gasto energético diário, diminuição da massa magra corporal e 

aumento da massa gorda, alteração da tolerância à glicose, 

diminuição da oxidação lipídica, aumento do colesterol 

plasmático e, frequentemente, desenvolvimento de anorexia do 

envelhecimento (CARDOSO, 2009).  
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Segundo Monteiro (2009), As disfunções de paladar e 

olfato tendem a começar ao redor dos 60 anos de idade e se 

tornam piores nas pessoas acima de 70 anos de idade.  

Quando questionados sobre Quantas refeições fazem ao 

dia, 90% responderam que fazem as três principais refeições 

diárias, mostrando que o problema pode estar na qualidade dos 

alimentos, não na capacidade de adquirir (Figura 5). 

 

Figura 5: Frequência Alimentar 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A dificuldade de preparar os alimentos, a de fazer 

compras e de possuírem algum tipo de dificuldade de 

locomoção são fatores determinantes para uma ingesta de 

alimentos que pode levar o indivíduo à desnutrição, o que se 

comprova nos dados da pesquisa (Gráfico 5). 

O Ministério da Saúde em (2012), Afirmou que o nível de 

atividade física, aliado à adoção de hábitos alimentares pouco 
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saudáveis, com a adesão a uma dieta rica em alimentos com 

alta densidade energética e baixa concentração de nutrientes, 

o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e 

refinados, o consumo excessivo de nutrientes, como sódio, 

conservantes, gorduras saturadas e açúcares simples, e a 

redução de alimentos, como frutas, verduras e legumes e 

alimentos integrais têm relação direta com o aumento da 

obesidade e doenças crônicas, como o diabetes e a 

hipertensão. Essa mudança nos hábitos alimentares explica, 

em grande parte, a crescente prevalência de sobrepeso e 

obesidade observada nos últimos tempos. 

Todos os 30 idosos entrevistados recebem apenas 1 

(Um) salário mensal, mostrando a dificuldade para manter seus 

gastos com medicamentos, transporte, higiene, alimentação, 

elementos que são considerados básicos para uma vida 

saudável. O que se torna preocupante, visto que, por muitas 

vezes o dinheiro é gasto com bens prioritários para a saúde e 

nem sempre isso garante a compra de alimentos saudáveis. 

Segundo Rodrigues, T.; Guarita, H, V. (2004), 

Alimentação saudável não tem por que ser cara, muito pelo 

contrário, levando a entender que não é necessário o gasto 

excessivo financeiro e sim uma boa escolha de alimentação 

saudável. 

A maioria dos idosos apresentou condições de estado 

físico e nutricional, não favoráveis. Sendo necessária uma 

maior sensibilidade por parte dos pesquisadores, cuidadores e 

familiares sobre o consumo alimentar dos mesmos.  

Esses dados mostraram que é importante uma melhor 

qualidade de vida com exercício e educação alimentar, fatores 

antinutricionais podem ser ocasionados por hábitos alimentares 
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inadequados, qualidade de vida, fatores psicológicos, 

condições de moradia, além de outros aspectos. Acarretando 

um quadro cada vez mais presente na saúde pública, que são 

as Doenças Crônicas Não Transmissíveis, comuns na 3ª idade 

(CRUZ, 2004). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

É possível observar que o alto grau de risco nutricional 

ou desnutrição associada com uma grande prevalência de 

déficit observada na população estudada apontam para a 

necessidade de maiores intervenções na saúde destes idosos. 

Em relação à nutrição, Conclui-se que é importante a presença 

de um profissional nutricionista no condomínio, mesmo 

levando-se em consideração que nessa população a maioria 

dos idosos apresentava-se independente em relação à 

capacidade funcional, incluindo a alimentação, os mesmos 

apresentaram um alto risco de desnutrição. Sugere-se, ainda, 

que maiores investimentos sejam destinados a projetos de 

longa permanência vivenciados pelo condomínio Cidade 

Madura no bairro de Mangabeira VIII, para idosos de forma a 

manter uma condição de vida que contemple o conceito atual 

de saúde e qualidade de vida.  
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RESUMO: A qualidade de vida (QV) dos idosos resulta da 
relação dele com sua família, com as condições de saúde, o 
seu estilo vida, os seus recursos econômicos e da sua 
participação na sociedade entre outros fatores que o faz 
alcançar ou não uma velhice saudável e ativa. Este estudo tem 
por objetivo avaliar a Qualidade de Vida de idosos domiciliados. 
Trata-se de estudo quantitativo, observacional, transversal, com 
amostra de 171 idosos de sessenta anos ou mais, de ambos os 
sexos, residentes em domicílios. Para obtenção dos dados 
utilizou-se um instrumento estruturado contendo questões 
sócio-demográficas, WHOQOL-BREF, WHOQOL-OLD para 
avaliar a QV. Para análise dos dados utilizou-se análise 
exploratória com auxilio do software SPSS versão 22.0. A 
amostra apresentou um predomínio de idosos do sexo feminino 
(69%%); na faixa etária de 65-69 anos (24,6%); casados 
(52,5%), morando com cônjuge e filhos (31,6%); analfabetos 
(33,3%), renda mensal familiar de 1 a 3 salários mínimos 
(50,9%). Os aspectos da QV no WHOQOL-BREF com maior 
média foi o domínio ¨Social¨ e a menor média no domínio 
"Físico"; no WHOQOL-OLD prevaleceu a faceta ¨Habilidades 
Sensoriais¨ e a menor média na faceta "Autonomia". Estas 
informações evidenciam a necessidade de avaliar para 
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identificar e conhecer fatores que influenciam na QV de idosos, 
proporcionando a formulação de estratégias que previnam 
doenças, incapacidades e promova, sobretudo, a sua saúde. 
Palavras-chave: Enfermagem. Qualidade de Vida. Idoso. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, 

tornou-se uma realidade social está presente no Brasil. 

Atualmente, as mudanças ocorridas na composição na pirâmide 

etária brasileira trazem como resultados a ocorrência de um 

envelhecimento demográfico proveniente da relação entre o 

aumento da população de idosos com a redução das demais 

faixas etárias populacionais (IBGE, 2016).  

O conceito de indivíduo idoso é bastante incerto, 

tendo em vista que depende de vários aspectos, dentre os 

quais o cultural e o biológico. No entanto, para a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) são considerados 

idosos os indivíduos a partir dos 60 anos em países 

subdesenvolvidos, sendo que nos países desenvolvidos a 

faixa etária estende-se para a partir dos 65 anos de idade 

(ZANON; MORETTO; RODRIGUES, 2013). 

O Censo de 2010 realizado pelo IBGE, revelou que o 

Brasil possuía um total de 20.590.599 de idosos, compondo 

10,8% da população do país (IBGE, 2010). Conforme projeções 

espera-se que nos próximos 10 anos a população de idosos 

tenha um crescimento anual médio de mais de 1 milhão ao ano, 

atingindo os 41,5 milhões em 2030 (IBGE, 2016). 

A partir do século XX, o envelhecimento populacional,  

mundialmente, passou a ganha destaque, ocorrendo em 

decorrência da melhor qualidade de vida, melhores condições 

de moradia, trabalho, saúde e higiene. Além disso, pelo 
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crescente processo de industrialização, onde nesse contexto 

ocorreu redução significativa da taxa de fecundidade, tendo em 

vista, dentre outros fatores, a grande participação da mulher no 

mercado de trabalho (BARROS; JUNIOR, 2013). 

Outros fatores importantes para a desproporcionalidade 

nas taxas de crescimento populacional, ocorreram a partir do 

avanço da medicina, com a criação dos antibióticos e vacinas, 

o que reduziu a taxa de mortalidade, além de posteriormente, a 

criação do anticoncepcional, fato que reduziu a taxa de 

fecundidade (BARROS; JUNIOR, 2013). 

O incremento da população idosa no Brasil é uma 

realidade, não mais um discurso distante, mas contemporâneo, 

devido à rápida transição demográfica que vem 

acompanhada por mudanças epidemiológicas. Nos modelos 

de saúde-doença, observam-se mudanças: passando da 

predominância de doenças transmissíveis à maior prevalência 

de doenças crônicas não transmissíveis (SILVA et al, 2014). 

O elevado aumento no quantitativo da população idosos 

revela a necessidade de investigar os fatores que interferem 

para uma melhor qualidade de vida (QV) dessa população. A 

percepção dos idosos sobre sua saúde também  interfere na 

longevidade e acarreta melhor QV aos mesmos (STIVAL, 

2014). Esse fato impõe aos profissionais de saúde o desafio de 

conhecer os fatores relacionados à maior expectativa de vida e 

os determinantes da qualidade de vida, que podem intervir com 

a prevenção ou com o cuidado da saúde dos idosos 

(FERREIRA, 2015).  

O termo Qualidade de Vida (QV) é um construto difícil de 

ser definido e é medido por valores culturais, éticos, religiosos 

e pessoais que influenciam a forma como ela é percebida e as 

suas consequências. Há várias conceituações de QV, porém há 

uma concordância entre a maioria dos autores de que para 
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avaliar QV é necessária a utilização de uma abordagem 

multidimensional (PONTES, 2013). 

A QV de idosos atualmente é foco de estudo de diversas 

áreas do conhecimento, especialmente na área da saúde, que 

visa em suas Políticas Publicas melhorias na QV dos 

indivíduos. Conhecer como os idosos avaliam a sua qualidade 

de vida e os multifatores que à influência é de suma importância 

para os profissionais da saúde nortearem a sua assistência, a 

qual deve estar focada na prevenção de agravos, promoção e 

reabilitação a fim de favorecer um envelhecimento saudável e 

bem sucedido.  

Diante disso, o presente estudo objetivou avaliar a QV 

dos idosos residentes em domicílio. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo quantitativo, observacional, do tipo transversal. 

Este tipo de delineamento tem característica de uma única 

medida das variáveis de interesse, não havendo seguimento 

nem controle na fase de desenho das variáveis preditoras, que 

junto às variáveis respostas são medidas simultaneamente. 

São indicados para pesquisas que objetivam aidentificação dos 

aspectos relativos à etiologia da doença, principalmente no que 

se refere aos fatores de risco de doenças de início lento e de 

evolução crônica (HULLEY, 2015). 

A população estudada compõe-se 2.654 idosos 

domiciliados de ambo os sexos, cadastrados em 18 USFs do 

Distrito Sanitário V, com condições auditivas preservadas. O 

tamanho da amostra foi definido utilizando o cálculo para 

populações finitas com proporções conhecidas, tendo-se como 

base uma margem de erro de 5% (Erro=0,05) com grau de 

confiabilidade de 95% (α=0,05, que fornece Z0,05/2=1,96) e 
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considerando a proporção do evento na população investigada 

(p=7%), totalizando 171 participantes. A coleta de dados foi 

realizada no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016, 

mediante entrevista subsidiada por um instrumento estruturado, 

contemplando questões pertinentes aos objetivos propostos 

para o estudo.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: apresentar 

idade igual ou superior a 60 anos, residir em território adscrito 

ao Distrito Sanitário V e ser acompanhado em uma das suas 

USF´s. Foram excluídos do estudo os idosos que 

apresentassem alguma demência já diagnosticada, alterações 

na comunicação e audição, haja vista que estas condições 

comprometem a coleta dos dados. 

Os instrumentos utilizados para nortear a investigação 

foram: roteiro estruturado, para a obtenção dos dados pessoais 

e sociodemográficos dos idosos; WHOQOL-BREF, instrumento 

genérico para avaliar os domínios da qualidade de vida; 

WHOQOL-OLD, instrumento específico para análise da 

qualidade de vida em idosos. 

O WHOQOL-BREF foi traduzido e validado no Brasil por 

Fleck et al (2000), é composto por vinte e seis itens, sendo dois 

destes gerais e os 24 restantes relacionados a cada uma das 

24 facetas que compõe o instrumento original (WOQHOL-100). 

As questões se dividem entre quatro domínios: físico (energia, 

fadiga, dor e desconforto, sono e repouso, mobilidade, 

tratamento e medicação, capacidade de trabalho e 

desempenho nas atividades do cotidiano); ambiental 

(segurança física e proteção; ambiente no lar; recursos 

financeiro; cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 

qualidade; oportunidades de adquirir novas informações e 

habilidades; participação em, e oportunidades de recreação/ 

lazer; ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima); 
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transporte); psicológico (sentimentos positivos; pensar, 

aprender, memória e concentração; auto-estima;imagem 

corporal e aparência; sentimentos negativos; 

espiritualidade/religião/crenças pessoais) e as relações sociais 

(relações pessoais, suporte (apoio) social, atividade sexual).  

Este instrumento, por sua vez, não admite um escore 

total da QV, pois a QV é considerada um constructo 

multidimensional, assim, cada domínio é pontuado de forma 

independente. As respostas a cada item do questionário 

variavam de 1 a 5, sendo quanto mais próxima de 5 melhor a 

QV. 

O WOQHOL-OLD foi validado para a população idosa 

brasileira por Chachamovich et al (2008), é composto por vinte 

e quatro itens com resposta numa escala de 1 a 5, cada faceta 

do instrumento é composta por quatro itens, gerando escores 

de 4 a 20 pontos. A transformação para uma escala de 0 a 100, 

na qual zero corresponde a pior QV e o valor 100, a melhor.  

Dividido em seis facetas compreende: Habilidades 

Sensoriais (avalia o funcionamento sensorial e o impacto da 

perda dacapacidades sensoriais na participação em attividades 

e na interação); Autonomia (avalia a capacidade para viver de 

Forma autónoma/independência e tomar decisões); Atividades 

passadas,presentes e futuras (avalia a satisfação com objetivos 

alcançados na vida e projetos a realizar); Participação social 

(avalia a participação em atividades do cotidiano, 

nomeadamente, na comunidade); Morte e morrer (avalia 

preocupações e medos sobre a morte e o morrer); e Intimidade 

(avalia a capacidade para ter relações pessoais e íntimas) 

(VILAR et al, 2014). 

A análise exploratória foi realizada calculando-se as 

medidas de distribuição (média, desvio-padrão, frequência 
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absoluta e frequência relativa), considerando as variáveis de 

interesse para a caracterização dos participantes do estudo.  

A pesquisa foi norteada pela Resolução N°466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), que seguiu com rigor 

todas as suas recomendações que dizem respeito à 

normatização da pesquisa em seres humanos: informações 

sobre os objetivos e o desenvolvimento da pesquisa, o 

anonimato, o respeito e o sigilo em relação às informações 

fornecidas e liberdade para desistir de participar da pesquisa 

em qualquer uma de suas fases. Para tanto, será utilizado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os idosos 

participantes da pesquisa. O presente estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

da UFPB (CEP/CCS/UFPB) com parecer nº 064757/2015 e 

CAAE 46889415.9.0000.5188. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos aspectos sociodemográficos da amostra estudada, 

observou-se predominância de idosos  na faixa etária de 65 a 

69 anos (24,6%), do  sexo feminino  (69,0%), analfabetos 

(33,3%), casados (52,5%), com renda familiar de 1 a 3 salários 

mínimos (50,9%). Em relação ao arranjo domiciliar, o estudo 

evidenciou prevalência (31,6%) de idosos que moram com o 

cônjuge e filhos, conforme Tabela (1). 

Os resultados evidenciam características do perfil de 

idosos que corroboram com o observado na literatura, em que 

há um predomínio do sexo feminino, idosos casados, 

aposentados, com baixa escolaridade e renda (OLIVEIRA, 

2017). 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos idosos 
domiciliados. João Pessoa, 2015. 
 n % 

Faixa etária    

60 – 64 31 18,1 

65 – 69 42 24,6 

70 – 74 40 23,4 

75 – 79 26 15,2 

80 ou mais 32 18,7 

Sexo   

Feminino 118 69,0 

Masculino 53 31,0 

Escolaridade   

Analfabeto 57 33,3 

1 a 4 anos 24 14,0 

5 a 8 anos 38 22,2 

9 a 11 anos 17 9,9 

12 ou mais anos 35 20,5 

Estado Civil   

Solteiro 19 11,1 

Casado 90 52,5 

Divorciado 16 9,4 

Viúvo 46 26,9 

Renda familiar   

até 1 salário mínimo  32 18,7 

de 1 a 3 salários mínimos 87 50,9 

de 4 a 5 salários mínimos 14 8,2 

de 6 a 7 salários mínimos 2 1,2 

de 8 a 10 salários mínimos 1 0,6 

NS/NR 35 20,5 

Arranjo familiar   

Sozinho 12 7,0 

Somente com cônjuge 28 16,4 

Cônjuge e filho(s) 54 31,6 

Cônjuge, filho(s) genro ou nora 6 3,5 
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Somente com filho(s) 19 11,1 

Arranjos trigeracionais 38 22,2 

Arranjos intrageracionais 10 5,8 

Somente com os netos 3 1,8 

Outro 1 0,6 

Total 171 100 

Fonte: Pesquisa Direta, 2015. 

 
Em relação à idade, percebe-se a maior proporção de 

idosos (24,6%) em indivíduos de 65 a 69 anos, esses resultados 

corroboram com os dados do último censo. Conforme os 

resultados apresentados, prevaleceram idosos jovens, numa 

faixa etária de 60 a 79 anos (IBGE, 2013). 

A maior expectativa de vida das mulheres decorre do 

processo de feminização na velhice, que decorre de questões 

socioculturais, pois demonstram mais cuidado com a saúde, o 

autocuidado, além de serem mais participativas em atividades 

coletivas e de pesquisas (ANNES, 2017). As mulheres 

procuram mais frequentemente os serviços de saúde e estão 

mais atentas aos sinais e sintomas de afecções, menos 

vulneráveis as altas taxas de mortalidade masculina 

relacionadas à violência, acidentes de trânsito e doenças 

crônicas; taxas mais altas de morbidade feminina (SOUZA et 

al., 2013). 

O resultado desta pesquisa revela maior percentual de 

idosos analfabetos, fato comprovado com alguns estudos como 

o de Pontes (2013) e Santos et. al. (2015).  

A  QV em grupos populacionais distintos, tem um dos 

seus principais aspectos na escolaridade. Um baixo nível de 

escolaridade desencadeia reflexos na dificuldade de acesso à 

educação em saúde, consequentemente, há comprometimento  

na adoção de hábitos saudáveis de vida, além de prejudicar o 

entendimento das orientações realizadas por profissionais de 
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saúde e que poderiam colaborar para melhor qualidade de 

saúde(ANDRADE et. al., 2014). 

De acordo com os dados apresentados pelo IBGE em 

2016, a queda das taxas de analfabetismo ocorreu para todas 

as faixas etárias, sendo que a população com idade acima dos 

65 anos permaneceu com a maior incidência de analfabetismo 

(25,7%) (IBGE, 2016).  

A baixa escolaridade está relacionada às desigualdades 

na distribuição de renda e menor inserção no mercado de 

trabalho (ALMEIDA-BRASIL, 2017). A renda mensal dos idosos 

da amostra varia entre 1 a 3 salários mínimos, renda 

relativamente baixa, mas semelhante a da maior parte dos 

idosos do Brasil, sendo a principal fonte de renda as 

aposentadorias e pensões, bem como da ajuda de outros. Os 

dados sobre a inserção produtiva dos idosos nos diferentes 

segmentos do mercado de trabalho informal, especialmente de 

trabalho autônomo, podem ser verificados em outros 

estudos(SUDRÉ, 2015).  

Considerando o estado conjugal prevalecem os idosos 

casados, dado semelhante encontrado em outros estudos 

desenvolvidos, como o de Oliveira et al (2017).  

Além disso, no diz que respeito ao arranjo domiciliar dos 

idosos desse estudo a maior parte deles mora com o cônjuge e 

filhos. Segundo Silva et. al. (2015), as relações familiares no 

contexto da intergeracional são um ponto importante a ser 

considerado pelos profissionais da saúde em relação ao 

cuidado para com os idosos e sua família, pois apesar da 

relação entre os mesmos por vezes trazer consigo conflitos, em 

contrapartida, pode ser considerada um processo de ajuda 

mútua, uma vez que os idosos não são apenas cuidados e 

ajudados por seus familiares, mas também cuidam e ajudam. 



QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS RESIDENTES NA COMUNIDADE 

839 
 

A Tabela 2 apresenta os escores dos domínios de QV do 

WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD, na qual destaca-se maior 

escore no domínio “Relações Sociais” (73,34%) e o ¨Físico¨ o 

menor escore (56,07) entre os participates do estudo. Nas 

facetas do WHOQOL-OLD, obtiveram destaque as “Habilidades 

Sensoriais” com maior escore (76,50%), enquanto a faceta 

“Autonomia” obteve menor escore (57,79%). Por sua vez, 

“Atividades passado-presente-futuro”, “Participação Social”, 

“Morte e morrer” e “Intimidade” mantiveram o mesmo parâmetro 

de média. 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

Tabela 2. Distribuição dos Domínios/Facetas do WHOQOL-

BREF e WHOQOL-OLD - João Pessoa, 2015. 

Variáveis Média DP 

WHOQOL-BREF   

Físico 56,07 10,17 

Psicológico 57,23 20,06 

Social 73,34 16,63 

Ambiental 58,09 13,30 

WHOQOL-OLD   

Habilidades sensoriais 76,50 22,30 

Autonomia 57,79 19,00 

Atividades passado-presente-
futuro 

62,83 18,68 

Participação social 63,74 16,12 

Morte e morrer 65,86 27,39 

Intimidade 62,35 21,70 
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Ao discutir a QV na velhice ratificamos que esta possui 

uma dimensão multidimensional referenciada a critérios 

socionormativos e intrapessoais, relacionadas as relações, 

passadas, atuais e prospectivas entre o indivíduo maduro ou 

idoso e o seu ambiente. Este é um fator dependente das 

condições oferecidas pela sociedade. Este conceito ressalta os 

seguintes aspectos da QV: subjetividade – o indivíduo avalia 

a sua situação em cada uma das dimensões relacionadas à QV; 

a multidimensionalidade – refere-se ao reconhecimento de 

que o construto é composto por diferentes dimensões, incluindo 

três que são básicas: a física, a psicológica e a social; e a 

bipolaridade, que está relacionada aos aspectos positivo e 

negativo da QV (THE WHOQOL Group, 1993). 

A partir da análise da QV pelo WHOQOL-BREF, o domínio 

“Social” apresentou maior escore (73,34), indicando quão 

satisfeito o indivíduo está com a relação que mantém com as 

pessoas, a atividade sexual, e com a sua rede de apoio. 

Estudos realizados no contexto da atenção primária 

observaram uma variabilidade de percepção da QV, apontando 

o domínio “relações sociais” como aquele com a maior 

contribuição (ALMEIDA-BRASIL, 2017). Através desse 

resultado verifica-se que os idosos apresentam um suporte 

social adequado às suas necessidades. Segundo Pontes 

(2013), é relevante considerar este domínio para compreender 

se o idoso está recebendo o apoio social devido, sendo este 

necessário para que o mesmo sinta-se acolhido e para a 

continuidade das relações com a comunidade e daqueles que 

o rodeiam.  

A menor média foi avaliada no domínio “Físico” (56,07). 

Este resultado difere de outros estudos, como o de Paiva 

(2016), que evidencia o domínio "Meio Ambiente" com menor 

média.  
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Uma baixa média no aspecto físico impacta 

negativamente a percepção de QV desses indivíduos. O estudo 

de Santos et al (2014) aponta como jusitifcativa possível a 

diminuição da capacidade funcional na velhice, implicando em 

mais dependência e menor autonomia dos idosos. Os aspectos 

considerados na avaliação por meio do WHOQOL-BREF 

também podem explicar esse resultado pois entre idosos há 

maior incidência de dores e desconfortos, considerando que 

esses indivíduos geralmente são mais suscetíveis a doenças 

características do processo de envelhecimento.  

Diante dos dados apresentados nas facetas do WHOQOL-

OLD, a maior média foi observada na faceta “Habilidades 

Sensoriais” (76,50), que afere o funcionamento dos sentidos 

(audição, visão, olfato, paladar e tato), podendo influenciar no 

cotidiano, de modo que interfira nas atividades realizadas em 

família e na sociedade e, ainda, na capacidade de interação 

com outras pessoas. A perda dessas habilidades, 

provavelmente influencia negativamente na estima dos 

indivíduos e no cuidado que eles têm consigo mesmo, se 

tratando da saúde, consequentemente, a possível perda dessas 

habilidades denotam uma qualidade de vida inferior, razão pela 

qual é necessário detectar precocemente essas perdas. 

(FERREIRA et al, 2015). No entanto, a amostra contrastou tal 

informação, ou seja, os idosos não apresentarem perda 

significativa de suas habilidades sensoriais. 

Por outro lado, a faceta “Autonomia” obteve menor média 

(57,79), estando associada à capacidade de decisão do 

indivíduo. Estudo realizado na cidade de Barra Bonita – SP 

obteve menor escore na faceta autonomia quando comparado 

às outras, resultado condizente ao da presente pesquisa (DIAS; 

CARVALHO; ARAÚJO, 2013). Esta condição pode estar 

relacionada com a dificuldade dos idosos em tomarem as suas 
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próprias decisões; agir com liberdade e de acordo com os seus 

desejos (PAIVA, 2016).  A falta de autonomia e a dependência 

são eventos negativos e estressantes, que conduzem à baixa 

qualidade de vida, tanto para quem vivencia essa condição 

como para aqueles que estão ao seu redor (GONÇALVES et al, 

2013). 

Apesar de se tratar de uma amostra de idosos 

considerados jovens, Paula et al (2016) afirma que limitações 

impostas à medida que a idade avança, seja no aspecto físico 

ou psicoemocional, a insuficiência de informações 

proporcionadas pela baixa escolaridade e a relativa falta de 

independência financeira são fatores que podem afetar 

significativamente a autonomia pessoal.  Além disso, o prejuízo 

na autonomia contribui para o isolamento do idoso, afetando a 

relação com os familiares como os relacionamentos sociais fora 

do lar. Assim, é necessário que as pessoas que o rodeiam: 

idoso, familiares, profissionais de saúde e sociedade 

compreendam, proporcionem-lhe respeito e mantenham-se 

atentos a essa situação. 

Os resultados apresentados favorecem à compreensão 

de alguns aspectos da QV e despertam à busca de um maior 

entendimento de outros aspectos relacionados à QV desse 

grupo etário. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

No cenário de um progressivo envelhecimento 

populacional, é insdipensável que se viabilize condições que 

favoreça a qualidade de vida dos idosos, a fim de promover  

desenvolvimento saudável e ativo dessa população, de modo 

coerente com sua realidade e vivências do cotidiano, 

considerando sua subjetividade. Diante disso, ratifica-se a 
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importância e necessidade de compreender os diversos 

aspectos característicos da qualidade de vida dos idosos.  

Estudos que abordam a qualidade de vida são 

importantes, pois podem contribuir para melhor direcionamento 

das ações de profissionais da saúde voltadas a esse público, 

funcionando como aliadas no planejamento e condução do 

trabalho das equipes de saúde e possibilitando o 

direcionamento das estratégias de intervenção que visam 

melhorar suas vidas em geral. Assim, os serviços de saúde e 

de assistência social precisam estar preparados para atender 

às necessidades de um número cada vez maior de idosos nas 

próximas décadas. 
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RESUMO: O presente estudo objetivou investigar a prevalência 
dos sintomas de depressão entre os idosos e associar com as 
variáveis sexo e faixa etária. Trata-se de um estudo de natureza 
quantitativa, observacional, transversal, realizado com 171 
idosos cadastrados em Unidades de Saúde da Família. A coleta 
de dados foi realizada no domicílio dos idosos, mediante 
entrevista subsidiada por um roteiro estruturado e a Escala de 
Depressão Geriátrica (EDG-15). Os  dados foram analisados 
com auxilio do software SPSS versão 22.0, através de análise 
exploratória. Nos aspectos sociodemográficos observou-se 
predomínio de idosos na faixa etária 65-69 anos (24,6%), do  
sexo feminino  (69,0%), analfabetos (33,3%), casados (52,5%), 
com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos (50,9%) e que 
residem com cônjuge e filhos (31,6%). Ao investigar aos 
sintomas de depressão, 72,5% dos idosos não possuem 
sintomatologia depressiva. A associação entre os sintomas 
depressivos e as variáveis sexo e faixa etária não apresentou 
alterações estatisticamente significativas, porém, a maioria dos 
idosos com sintomas de depressão era do sexo feminino 
(76,6%) e idosos mais jovens (78,7%). A investigação dos 
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sintomas de  depressão em idosos deve ser incluída enquanto 
variável importante para o campo da gerontologia e também da 
saúde pública, uma vez que compromete a qualidade de vida 
dessa faixa populacional, o que se faz necessário a sua 
constante avaliação e monitoramento. 

Palavras-chave: Depressão. Idoso. Enfermagem 

Geriátrica 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é uma realidade 

mundial. Estima-se que até 2050, o número de pessoas com 60 

anos ou mais amentará exponencialmente de 600 milhões a 

quase dois bilhões. Pela primeira vez o número de idosos 

superará o de crianças, especialmente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil. Trata-se de um fenômeno com 

consequências para a comunidade, instituições e a própria 

população que passou a ser um tema dominante no século XXI 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

Esse processo resulta de diversos fatores provenientes 

de mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas na 

sociedade. Antes do século XIX, a estrutura demográfica 

mundial era constituída predominantemente por jovens devido 

às altas taxas de natalidade e mortalidade. Entretanto, a partir 

do final do século XIX, as nações iniciaram o processo 

denominado transição demográfica. Este processo é um evento 

único, que ocorre de maneira concomitante ao desenvolvimento 

urbano, social e industrial  de   cada país e tem início com a 

diminuição nas taxas de mortalidade, seguida da diminuição 

das taxas de fecundidade e consequente aumento na 

expectativa de vida    (BURLÁ et al., 2014).    
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À medida que a população envelhece evidencia-se o 

aumento de morbidades relacionadas ao envelhecimento, 

como a ocorrência de doenças crônicas e limitações funcionais. 

Em menos de 40 anos, o Brasil passou de um cenário de 

mortalidade inerente a uma população jovem para um quadro 

de enfermidades complexas e onerosas, evidenciando a 

transição de um perfil de mortalidade típico de um país jovem, 

para um perfil caracterizado por doenças crônicas que 

perduram por anos, próprias das faixas etárias mais avançadas 

(CAMPOLINA et al., 2013). 

Em todos os países do mundo as doenças crônicas são 

atualmente o principal problema de saúde pública. O seu 

aumento eleva as taxas de mortalidade, sendo responsáveis 

por 72% das causas de morte no Brasil. Além das mortes, as 

doenças crônicas implicam em uma maior suscetibilidade a 

afecções e agravos que contribuem para a redução da 

capacidade física e biológica, e tendem a diminuir a 

independência e autonomia dos idosos, desencadeando no 

crescimento da incapacidade funcional, dependência e 

necessidade de cuidados de longa duração (VASCONCELOS; 

GOMES, 2013). 

Além das doenças crônicas mais frequentes, como o 

Diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial, diversos transtornos 

afetam os idosos. Dentre eles, a depressão (TESTON; 

CARREIRA; MARCON , 2014). Com o prolongamento da vida, 

o idoso vivencia alguns eventos e perdas em vários aspectos, 

como o isolamento social, viuvez, falecimento de amigos e 

vizinhos, medo de morrer, dificuldade em estabelecer novos 

vínculos e surgimento ou agravamento de patologias crônicas, 

que o torna vulnerável à depressão. No Brasil, a depressão está 

entre os transtornos psiquiátricos mais comuns em idosos, com 
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prevalência variando de 4,8% a 14,6% naqueles residentes na 

comunidade (SOUZA et al., 2013).  

A depressão apresenta como sintomas marcantes, o 

humor deprimido e a perda de interesse em parte das 

atividades. É considerada um distúrbio de natureza multifatorial 

da área afetiva ou do humor, que desencadeia forte impacto 

funcional envolvendo vários aspectos de ordem 

biopsicossocial. No idoso, tal distúrbio manifesta-se de forma 

distinta, podendo ser confundida com outras patologias ou 

como decorrente do envelhecimento (CHAIMOWICZ et al., 

2013). 

Diante disso a depressão merece especial atenção, por 

apresentar prevalência crescente na sociedade gerando 

consequências negativas para a qualidade de vida dos idosos. 

Embora a identificação de idosos deprimidos seja, muitas 

vezes, difícil na prática clínica devido as diferenças acentuadas 

com relação aos sentimentos manifestados, a avaliação 

sistemática pode levar à detecção precoce deste transtorno 

(TESTON; CARREIRA; MARCON , 2014). 

Sendo assim, faz-se necessária a realização de 

pesquisas que permitam ampliar o conhecimento sobre as 

necessidades específicas da população idosa e favoreça o 

desenvolvimento de estratégias de ação para a promoção da 

saúde e prevenção de agravos, além da detecção precoce dos 

sintomas de depressão, para posterior confirmação diagnóstica 

e estabelecimento do tratamento adequado, contribuindo para 

melhorias na qualidade de vida dos idosos (FERREIRA et al., 

2013). 

Nessa perspectiva, o presente estudo objetivou 

investigar a prevalência de sintomas de depressão e associar 

com as variavéis sexo e faixa etária dos idosos adscritos à 
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Estratégia Saúde da Família, do Distrito Sanitário V, no 

município de João Pessoa - Paraíba.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, 

observacional, do tipo transversal. Este tipo de delineamento se 

caracteriza por uma única medida das variáveis de interesse, 

não havendo seguimento nem controle na fase de desenho das 

variáveis preditoras, que junto às variáveis respostas são 

medidas simultaneamente. São indicados para pesquisas que 

objetivam aidentificação dos aspectos relativos à etiologia da 

doença, principalmente no que se refere aos fatores de risco de 

doenças de início lento e de evolução crônica (HULLEY, 2015). 

Foi desenvolvido em Unidades de Saúde da Família do 

Distrito Sanitário V no município de João Pessoa-PB. A 

população foi composta por 2.654 idosos domiciliados de ambo 

os sexos, cadastrados em 18 USFs do Distrito Sanitário V, com 

condições auditivas preservadas. O tamanho da amostra foi 

definido utilizando o cálculo para populações finitas com 

proporções conhecidas, tendo-se como base uma margem de 

erro de 5% (Erro=0,05) com grau de confiabilidade de 95% 

(α=0,05, que fornece Z0,05/2=1,96) e considerando a proporção 

do evento na população investigada (p=7%), totalizando 171 

participantes.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: apresentar 

idade igual ou superior a 60 anos, residir em território adscrito 

ao Distrito Sanitário V e ser acompanhado em uma das suas 

USF´s. Foram excluídos do estudo os idosos que 

apresentassem alguma demência já diagnosticada, alterações 
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na comunicação e audição, haja vista que estas condições 

comprometem a coleta dos dados. 

A coleta de dados ocorreu no domicilio do idoso, após 

contato prévio com a USF, no período de agosto de 2015 a 

fevereiro de 2016. A entrevista foi subsidiada por roteiro 

estruturado contendo questões referente ao perfil 

sociodemográfico e a Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15) 

para investigação dos sintomas de depressão. 

A Escala de Depressão Geriátrica é um dos instrumentos 

para rastrear depressão em idosos, tanto no contexto clínico 

quanto em pesquisas Yesavage et al. (1983). Yesavage e cols, 

em 1983, desenvolveram e validaram um instrumento de 

triagem para rastrear depressão em idosos chamado de Escala 

de Depressão Geriátirca (GDS), que tem uma versão longa e 

uma curta, composta de 30 e 15 questões, respectivamente. 

Ambas são validadas internacionalmente e amplamente 

utilizadas na avaliação geriátrica global, para auxiliar a 

determinar a necessidade de tratar nessa fração da população 

(VARGAS, 2003).  

A EDG tem 15 itens (EDG -15), é uma versão reduzida 

da escala original, a partir dos itens que mais fortemente se 

correlacionavam com o diagnóstico de depressão. A EDG-15 já 

foi traduzida e validada no Brasil por Almeida e Almeida (1999), 

é formada por 15 itens e composta por respostas dicotômicas 

(sim ou não). Sua pontuação varia entre 0 e 15 pontos e 

contempla os seguintes pontos de corte: inferior ou igual a 5 

pontos significa indivíduo normal ou sem sintomas depressivos; 

acima de 5 pontos, indivíduo com sintomas depressivos 

(ALMEIDA; ALMEIDA, 1999). Para a análise dos dados, os 

resultados obtidos com a aplicação da escala podem ser 

utilizados numericamente ou dicotomizados como não 
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apresenta sintomas depressivos e apresenta sintomas 

depressivos. 

Para a organização das informações coletadas, os dados 

foram organizados em planilha eletrônica do Microsoft Office 

Excel 2010 com dupla digitação no sentido de promover a 

eliminação de erros e garantir a confiabilidade na compilação 

dos dados. Posteriormente os dados foram importados e 

analisados no StatisticalPackage for the Social Science (SPSS) 

versão 22.0 para análise. A análise exploratória foi realizada 

calculando-se as medidas de distribuição (média, mediana, 

desvio-padrão e frequência absoluta), considerando as 

variáveis de interesse para a caracterização dos participantes 

do estudo. Na etapa da análise confirmatória, foram utilizados 

testes estatísticos Qui-Quadrado de Pearson(X²) para 

identificar possível associação entre as variáveis, 

considerando-se associação estatisticamente significativa 

quando p ≤ 0,05. 

A pesquisa foi norteada pela Resolução N°466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde, seguindo com rigor todas as suas 

recomendações que dizem respeito à normatização da 

pesquisa em seres humanos: informações sobre os objetivos e 

o desenvolvimento da pesquisa, o anonimato, o respeito e o 

sigilo em relação às informações fornecidas e liberdade para 

desistir de participar da pesquisa em qualquer uma de suas 

fases.Para tanto, será utilizou-se o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para os idosos participantes da pesquisa.O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da UFPB (CEP/CCS/UFPB) 

com parecer nº 064757/2015 e CAAE 46889415.9.0000.5188. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Nos aspectos sociodemográficos da amostra estudada, 

observou-se predominância de idosos  na faixa etária de 65 a 

69 anos (24,6%), do  sexo feminino  (69,0%), analfabetos 

(33,3%), casados (52,5%), com renda familiar de 1 a 3 salários 

mínimos (50,9%). Em relação ao arranjo domiciliar, o estudo 

evidenciou prevalência (31,6%) de idosos que moram com o 

cônjuge e filhos, conforme Tabela (1). 

 
Tabela 1- Características sociodemográficas dos idosos 
domiciliados. João Pessoa, 2015. 

 n % 

Faixa etária   
60 – 64 31 18,1 
65 – 69 42 24,6 
70 – 74 40 23,4 
75 – 79 26 15,2 
80 ou mais 32 18,7 
Sexo   
Feminino 118 69,0 
Masculino 53 31,0 
Escolaridade   
Analfabeto 57 33,3 
1 a 4 anos 24 14,0 
5 a 8 anos 38 22,2 
9 a 11 anos 17 9,9 
12 ou mais anos 35 20,5 
Estado Civil   
Solteiro 19 11,1 
Casado 90 52,5 
Divorciado 16 9,4 
Viúvo 46 26,9 
Renda familiar   
até 1 salário mínimo 32 18,7 
de 1 a 3 salários 
mínimos 

87 50,9 

de 4 a 5 salários 
mínimos 

14 8,2 
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de 6 a 7 salários 
mínimos 

2 1,2 

de 8 a 10 salários 
mínimos 

1 0,6 

NS/NR 35 20,5 
Arranjo familiar   
Sozinho 12 7,0 
Somente com 
cônjuge 

28 16,4 

Cônjuge e filho(s) 54 31,6 
Cônjuge, filho(s) 
genro ou nora 

6 3,5 

Somente com filho(s) 19 11,1 
Arranjos 
trigeracionais 

38 22,2 

Arranjos 
intrageracionais 

10 5,8 

Somente com os 
netos 

3 1,8 

Outro 1 0,6 

Total 171 100 

Fonte: Pesquisa Direta, 2015. 

 

Os resultados deste estudo revelam uma maior 

proporção de idosos jovens, corroborando com os dados do 

último censo demográfico realizado no país, que demonstrou 

em seus resultados uma predominância de idosos na faixa 

etária de 60 a 79 anos, ou seja, idosos jovens (IBGE, 2013). 

Esta realidade pode ser explicada pelo acelerado 

envelhecimento populacional que aconteceu nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, que iniciou na década de 60, 

do século XX, pela diminuição da taxa de fecundidade, com 

uma média de 6,3 filhos por mulher, em 1960, para 1,8 filho em 

2012 (PONTE  2013). 

Em relação ao sexo, observou-se a predominância de 

mulheres em relação aos homens, fato descrito em pesquisas 

nacionais e internacionais. A longevidade das mulheres 
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caracteriza o processo de feminização na velhice, justificado 

por algumas hipóteses: altas taxas de mortalidade masculina 

relacionadas à violência, acidentes de trânsito e doenças 

crônicas; taxas mais altas de morbidade feminina, na maioria 

das doenças crônicas não fatais; atenção das mulheres quanto 

aos sinais e sintomas de afecções e a procura frequente pelos 

serviço de saúde, em comparação aos homens (SOUZA et al., 

2013).  

O nível de escolaridade da população idosa 

demonstrada pelo censo de 2013 revela que a média de estudo 

é de 4,2 anos, todavia, o resultado desta pesquisa revela maior 

percentual de idosos analfabetos. a baixa escolaridade entre os 

idosos é comum às diferentes regiões do Brasil  e decorre de 

décadas pregressas,  nas quais a educação era excludente aos 

pobres e mulheres, estas  eram destinadas apenas ao cuidado 

da casa e dos filhos (IBGE, 2013). O reduzido nível educacional 

dos indivíduos nessa faixa etária pode compromete-lhes a 

qualidade de vida, em decorrência da diminuição do 

autocuidado, da compreensão do processo saúde-doença e da 

busca pelos serviços de saúde (SUDRÉ et al., 2015). No tocante 

à situação conjugal, verificou-se predominância de idosos 

casados, característica comum entre os idosos jovens, já entre 

os idosos longevos, em sua maioria mulheres, há prevalência 

da viuvez (SUDRÉ et al., 2015; IBGE, 2013). 

No que diz respeito à renda, a análise revela que a maior 

parte dos idosos (50,9%) tem renda de 1 a 3 salários mínimos, 

sendo principalmente aposentados, enquanto 1,2% são os que 

possuem de 6 a 7 salários e aqueles que possuem de 8 a 10 

salários alcançam níveis de 0,6%. A renda mensal de 1 a 3 

salários mínimos pode ser considerada relativamente baixa, 

mas semelhante a da maior parte dos idosos do Brasil, sendo a 
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principal fonte de renda as aposentadorias e pensões. A renda 

insuficiente representa um indicador de precariedade das 

condições e QV de idosos dependentes ou frágeis (PONTE, 

2013). 

 Considerando o arranjo domiciliar, a maior proporção de 

idosos residem com familiares, residir acompanhado é algo 

comum entre os idosos brasileiros. Pode-se considerar como 

uma relação de interdependência, tanto do idoso para com sua 

família quanto da família para com o idoso, onde 

financeiramente muitos dependem do idoso e este, por sua vez, 

necessita de auxílio nas atividades de vida diária (RABELO; 

NERI, 2016). 

A Tab. (2) descreve o rastreio dos sintomas de 

depressão, observou-se a prevalência de idosos que não 

apresentaram sintomas de depressão (72,5%), no entanto uma 

parcela significativa (27,5%) manifestou tais sintomas.  

 
Tabela 2 – Distribuição dos sintomas de depressão dos idosos. 
João Pessoa –PB, 2015. 

 n % 

Sintomas de depressão   
Sem sintomas de depressão 124 72,5 
Com sintomas de depressão 47 27,5 

Fonte: Pesquisa Direta, 2015. 

 

Resultados aproximados ao demonstrado no presente 

estudo, foram encontrados em pesquisa realizada por Nogueira 

et al (2014) com idosos assistidos pela Estratégia Saúde da 

Família de Porto Alegre - RS (30,6%)  e em estudo realizado 

com idosos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde de 

Teresina – PI (29,0%) (MAGALHÃES et al, 2014). 

Na produção cientifica, a prevalência de depressão em 

idosos varia entre 5,0% e 35,0%, considerando-se as diferentes 
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formas e gravidade da doença. Essas variações podem ser 

explicadas pelo uso de diferentes instrumentos de 

rastreamento, assim como pelo uso de amostras pequenas e 

de perfil etário heterogêneos dos estudos (NOGUEIRA, 2014).    

Cerca de 15,0% a 20,0% de idosos não institucionalizados, e 

que possuem outros problemas clínicos, apresentam sintomas 

depressivos, o que pode variar conforme o sexo, escolaridade, 

nível socioeconômico, condições de saúde, além de estar 

relacionada à presença de prejuízo cognitivo e à situação social 

precária (TESTON; CARREIRA; MARCON, 2014).  

Esse resultado aponta para a necessidade de orientação 

e planejamento da atenção em saúde mental para os idosos, 

principalmente relacionado às atividades que lhes permitam se 

sentirem com mais energia e animados, favorecendo as 

condições de autocuidado. A investigação da depressão e de 

sinais depressivos precocemente é importante para que haja 

intervenções eficazes, por meio de tratamento adequado, que 

otimizem ganhos com a saúde e pelas ações de promoção e 

prevenção (LIMA et al, 2016). 

O próprio processo de envelhecimento acarreta 

alterações fisiológicas nos idosos,  entretanto, cabe aos 

Profissionais de Saúde não permitirem que essa alteração 

fisiológica se torne patológica, o que culmina com um idoso 

inativo, acarretando-lhe redução no desempenho físico, na 

habilidade motora, na capacidade de concentração, de reação 

e de coordenação, gerando processos de autodesvalorização, 

apatia, insegurança, perda da motivação, isolamento social e a 

solidão, o que poderá levar ao desenvolvimento de um quadro 

depressivo (TESTON; CARREIRA; MARCON , 2014). 

A associação entre os sintomas depressivos e as 

variáveis sexo e faixa etária não apresentou alterações 
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estatisticamente significativas. Porém, a maioria dos idosos 

com sintomas de depressão eram do sexo feminino (76,6%) e 

inseridos no grupo de idosos mais jovens (78,7%), conforme 

Tabela (3). 

 

 

Independentemente de país ou cultura, a prevalência da 

depressão no sexo feminino é no mínimo duas vezes maior do 

que em homens. A razão para isso são várias: em decorrência 

do estresse, o parto, efeitos hormonais, entre outros. A alta taxa 

de viuvez e de isolamento social entre aquelas com mais de 60 

anos e a privação de estrogênio contribuem para que as 

mulheres sejam mais vulneráveis ao desenvolvimento de 

transtornos mentais na velhice (MAGALHÃOES et al., 2016). 

Outra possível explicação pode advir de aspectos culturais de 

gênero, já que mulheres buscam mais auxílio para problemas 

de saúde e expressam mais abertamente seus sentimentos 

(NOGUEIRA et al., 2014). 

A prevalência dos sintomas de depressão entre os 

idosos mais jovens convergiu com alguns estudos nacionais 

Tabela 3 – Associação entre os sintomas de depressão com o 
sexo e idade. João Pessoa- PB, 2015. 

 Com sintomas 
de  

depressão 

Sem sintomas 

de depressão 

p 

Sexo n (%) n (%) 0,186 

Feminino  36 (76,6) 82 (66,1)  

Masculino 11 (23,4) 42 (33,9)  

Faixa etária     

Idosos mais jovens 
(60-79 anos) 

37 (78,7) 102 (82,3) 0,333 

Idosos mais velhos 
(80 anos ou mais) 

10 (21,3) 22 (17,7)  

Fonte: Pesquisa Direta, 2015. 
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(PONTES, 2013; TESTON; CARREIRA; MARCON , 2014; 

ASSIS et a.l, 2015; MAGALHÃES et al., 2016) e divergiu de 

outros (FRADE et al., 2015; LENTSCK et al., 2015). A 

depressão é considerada, um problema de saúde importante 

que afeta indivíduos de todas as idades. Contudo, é nas idades 

mais avançadas que ela atinge os mais elevados índices de 

morbidade e mortalidade, na medida em que assume formas 

incaracterísticas, muitas vezes difíceis de diagnosticar e, 

consequentemente, de tratar (CHAIMOWICZ, 2013).  

Estudos apontam que o transtorno depressivo aumenta 

substancialmente em pessoas idosas com aumento da faixa 

etária, principalmente entre os 85 a 90 anos.  Os indivíduos 

idosos com mais de 78 anos apresentavam maior risco de 

apresentar sintomatologia depressiva. Desta forma, estudos 

associam o aumento da idade das pessoas idosas com a 

predisposição a sintomatologia depressiva. No entanto, não se 

pode afirmar que apenas a idade determina o aparecimento da 

depressão, a idade pode ser um determinante, porem muitas 

vezes é associada a outros fatores como o luto, situação 

econômica, doenças concomitantes (SEMEDO et al., 2016). 

Segundo Frade et al. (2015) a prevenção da depressão 

no idoso deverá passar pela criação de serviços sociais que 

apostem no acompanhamento desta população, através de 

atividades que promovam o designado envelhecimento ativo, 

como: a promoção da saúde, a continuidade de exercícios 

físicos adequados e adaptados às necessidades, a diminuição 

das barreiras físicas de forma a permitir maior mobilidade, a 

solidariedade informal entre habitantes, a info-inclusão, a 

atividade mental, a socialização do idoso e a diminuição das 

situações de pobreza. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados encontrados apontam a necessidade de 

subsidiar ações da equipe de saúde, sobretudo do enfermeiro, 

no sentido de envidar esforços para que a vulnerabilidade do 

idoso ao sofrimento psíquico seja considerada. Atividades de 

suporte e acompanhamento interdisciplinar, desenvolvimento 

de parceria, formação de grupos de convivência, 

aprimoramento do vínculo e a o monitoramento dos sintomas 

de depressão, como parte da avaliação multidimensional do 

idoso, devem ser adotadas no cotidiano da atenção a esse 

público na comunidade. 

Nesse contexto, é possível concluir que a investigação 

dos sintomas de depressão em idosos deve ser incluída 

enquanto uma variável importante para o campo da 

gerontologia e também da saúde pública, uma vez que 

compromete a qualidade de vida dessa faixa populacional. 

Dessa forma, a necessidade da identificação precoce, bem 

como acesso a serviços assistenciais adequados deve integrar 

os cuidados primários de saúde. 

Vale saliente que a presente pesquisa por se tratar de 

um estudo transversal, não torna possível estabelecer uma 

relação de causa e efeito. Assim, levando em consideração a 

influência significativa dos sintomas depressivos no processo 

de envelhecimento humano, sugere-se o desenvolvimento de 

estudos longitudinais com o intuito de compreender o impacto 

desse fenômeno na qualidade de vida dos idosos. 
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CINASAMA 

CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE:  

Os desafios do mundo contemporâneo 

 

O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia, 

enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como 

objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa 

redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para que os 

participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e da 

educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 

Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 

Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a Vida.  

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: Saúde 

e meio ambiente: os desafios do mundo contemporâneo; Resiliência 

agroecologica as mudanças climáticas no Semiárido Brasileiro; Água para o 

consumo humano em quantidade e qualidade para comunidades rurais; 

Riscos para saúde e meio ambiente das tecnologias utilizadas na produção 

de alimentos; As superbactérias: Impacto ambiental e multirresistência aos 

antibióticos atuais ; O uso indiscriminado de agrotóxicos e doenças 

relacionadas; Uso de plantas transgênicas na produção de alimentos; Uso 

das radiações na agricultura e meio ambiente; Gerenciamento de resíduos 

e  resíduos sólidos de serviço de saúde. 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: SAÚDE: os desafios desafios do mundo 

contemporâneo, NUTRIÇÃO E SAÚDE: desafios do mundo 

contemporâneo, MEIO AMBIENTE: desafios do mundo contemporâneo, 

e ODONTOLOGIA: desafios do mundo contemporâneo contribuirão para 

o conhecimento dos alunos da área de Ciencias biológicas e Saúde.   
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