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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 
 

A APLICAÇÃO DOS GRÁFICOS DE 
CONTROLE NA ÁREA DA SAÚDE: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 
 

Thayana Rose de Araújo DANTAS 1 

Cesar Cavalcanti da SILVA 2  

Luiz Medeiros de Araújo Lima FILHO ³ 
1 Mestranda do Programa Modelos de Decisão e Saúde, UFPB; 2 Professor do DENC/ UFPB; 

3 Professora do DF/ UFPB 4 Orientador/Professor do DE/ UFPB 
thayana_dantas@hotmail.com 

 

RESUMO: O Controle Estatístico de Processo, através dos 
gráficos de controle, está atingindo outras áreas além do setor 
industrial. A saúde é uma área que cada dia mais tem uma 
crescente preocupação com a segurança e a qualidade dos 
seus serviços, sendo assim, o método estatístico de gráficos de 
controle uma alternativa nesse âmbito, uma vez que essas 
técnicas se caracterizam pela simplicidade operacional e 
efetividade na detecção de problemas. O estudo teve o objetivo 
de revisar a literatura sobre a aplicação dos gráficos de controle 
estatístico na saúde e examinar em quais contextos estão 
sendo utilizados. A ferramenta dos Gráficos de Controle 
mostrou-se ser multifacetada, podendo ser aplicada em 
diversas áreas (cirurgia, vigilância, tratamentos, cuidados de 
saúde em geral) o que tem proporcionado a melhoria na 
qualidade dos serviços, dos profissionais, contribuindo assim 
para a segurança e qualidade nessa área. Os gráficos de 
controle estão cada vez mais sendo aplicados na área da saúde 
em variados contextos, mostrando a existência de uma 
tendência crescente em seu uso na saúde. 
Palavras-chave: Control chart; Statistical process control; 

Health 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Controle Estatístico de Processos (CEP) representa 

um conjunto de ferramentas para a resolução de problemas, 

sendo aplicado para a obtenção da estabilidade de um 

processo e na melhoria de sua capacidade, por meio da 

redução da variabilidade (MONTGOMERY, 2009). Essas 

ferramentas permitem que as características de qualidade 

sejam monitoradas de modo que se mantenham dentro dos 

limites preestabelecidos e apontando o momento de agir com 

ações e medidas corretivas (HENNING et al, 2014). 

A aplicação de métodos estatísticos para a melhoria da 

qualidade, a partir do CEP teve início na década de 1920 com 

Walter A. Shewhart, que desenvolveu o conceito estatístico de 

gráfico de controle (MONTGOMERY, 2009). O gráfico de 

controle (GC) é a principal ferramenta do CEP, e que se 

caracteriza pela simplicidade operacional e efetividade na 

detecção de problemas, sendo utilizado com sucesso no 

monitoramento de muitos processos por ser intuitivo e de fácil 

compreensão visual, e pode ser aplicado em qualquer processo 

(SIQUEIRA et al., 2015). 

No controle estatístico da qualidade é comum a presença 

da variabilidade, que pode ocorrer pelas chamadas causas 

aleatórias, conhecidas como naturais e inevitáveis, haja vista 

que são inerentes ao processo, desse modo, é dito que o 

processo operado por essas causas está sob controle 

estatístico. Há também as causas denominadas de atribuíveis 

ou especiais, que são consideradas inaceitáveis para o 

desempenho do processo, pois geram uma alta variabilidade, 

deixando o processo fora de controle (MONTGOMERY, 2009). 
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A representação visual de um gráfico de controle se dá 

pela presença de três linhas que representam a área de limite 

de especificação. A reta acima é chamada de Linha de Controle 

Superior (LCS) e a reta central é chamada Linha Média ou 

central do processo, enquanto que LCI corresponde à Linha 

Controle Inferior. O processo está sobre controle quando os 

pontos no gráfico estão dentro dos limites de (SIQUEIRA et al., 

2015). 

Os gráficos de controle podem ser classificados 

conforme as características que se pretendem observar, tais 

como: gráficos de controle para atributos ou para variáveis, 

sendo que, o primeiro está relacionado às características de 

qualidade, classificando os itens em conformes ou não 

conformes. O segundo relaciona-se com a medida de qualidade 

de forma contínua (HENNING et al., 2014).  

A principal finalidade dos gráficos de controle é o 

acompanhamento do desempenho de um processo de modo 

que seja possível identificar quando ele está dentro ou fora dos 

limites de controle, detectando as causas atribuíveis das 

mudanças do processo, sendo possível a investigação e 

adoção de medidas corretivas, além de fornecer informações 

importantes para a melhoria do processo, logo, é considerada 

a principal ferramenta para monitorar processos e sinalizar a 

presença de causas atribuíveis (HENNING et al, 2014). 

A utilização desses gráficos na indústria é frequente e 

justificada pelos resultados favoráveis evidenciados na 

melhoria da produtividade e na prevenção de não 

conformidades. Além disso, essa ferramenta oferece 

informações diagnósticas sobre o processo, o que impede que 

ajustes desnecessários sejam realizados (MONTGOMERY, 

2009).  
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Atualmente, esses métodos vêm sendo aplicados em 

diversas áreas: na saúde, na detecção de fraudes, na 

segurança, na gestão de pessoas, no estudo da genética, 

finanças e monitoramento ambiental (HENNING et al, 2014). 

Segundo Moran e Solomon (2013), os gráficos de 

controle, inicialmente desbravados na esfera industrial, têm sido 

recentemente aplicados em contextos variados na saúde, como 

cuidados de saúde e vigilância da saúde pública, dentre outros, 

sendo também eficazes para informações quantitativas de 

processos de gestão clínica (SMITH et al., 2013).  

Essa técnica está cada vez mais ganhando espaço na 

área da saúde, o presente estudo teve como objetivo revisar a 

literatura sobre a aplicação dos gráficos de controle estatístico 

na saúde e examinar em quais contextos essa ferramenta está 

sendo utilizada. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que 

analisa a aplicação dos gráficos de controle estatístico na 

saúde. Foi realizado um levantamento de artigos relacionados 

à temática nas bases de dados digitais: Pubmed, Web Of 

Science e SciELO. Para tanto, os seguintes palavras-chave 

foram utilizadas: “statistical control chart”, “statistical process 

control” e “health”. Cabe destacar que as palavras-chave 

“statistical control chart” e “statistical process control” foram 

escolhidas conforme suas utilizações de forma frequente nos 

artigos pesquisados que tratam do tema em questão. Para as 

buscas foi usado o operador booleano AND e as seguintes 

combinações: “statistical control chart” AND health e “statistical 

process control” AND “health”.  
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O período para a busca nas bases de dados aconteceu 

nos meses de outubro e novembro do ano de 2016. Inicialmente 

foi feita uma pesquisa na biblioteca virtual da Cochrane, a fim 

de investigar a existência de uma revisão sistemática similar a 

proposta neste estudo, no entanto nenhum estudo foi 

encontrado. 

Foram utilizados os seguintes critérios de elegibilidade: 

a) a presença dos descritores citados em seu título, resumo, 

palavras-chave ou corpo do texto; b) estudos que utilizaram dos 

gráficos de controle na saúde; c) artigos científicos publicados 

nos últimos dez anos (2006 a 2016); d) artigos científicos 

disponíveis em português e/ou inglês. Vale mencionar que 

artigos replicados nas bases de dados foram considerados 

apenas uma vez.  

Com base nos princípios e procedimentos de revisão 

integrativa, durante a pesquisa nas bases de dados, foi 

encontrado um total de 392, destes, três eram repetidos e foram 

desconsiderados, restando 389. Inicialmente foram lidos os 

títulos e os resumos, sendo selecionados 22 artigos que 

estavam em conformidade com o objetivo do estudo. Restaram 

12 artigos após a leitura na íntegra e análise conforme os 

critérios de elegibilidade. 

 

Os artigos elegidos foram analisados de acordo com as 

seguintes categorias: ano de publicação e país onde foi 

desenvolvido o estudo; área de concentração da saúde; 

objetivo do estudo; contexto de aplicação dos gráficos de 

controle; gráfico de controle utilizado; conclusão do estudo a 

respeito da aplicação dos gráficos de controle. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos selecionados foram organizados e descritos 

em duas tabelas. A Tab. (1) apresenta as características dos 

artigos referentes: autoria, ano do estudo, país onde a pesquisa 

foi realizada, área de concentração da saúde e objetivos. 

 

Tabela 1. Análise dos artigos selecionados em relação à 
autoria, ano de publicação, área de concentração da saúde, 
objetivos e país. 

 

Autores/Ano 

 

País 

 

Objetivo do estudo 

Área de 

concentração da 

saúde 

Lane et al., 2007 
Estados 

Unidos 

Realizar uma avaliação 

contínua de profissionais com 

base nos padrões de 

competência em cuidados de 

maternidade, demonstrando 

a aplicação de provas, 

utilizando monitoramento 

estatístico de desempenho. 

Obstetrícia 

Restrepo; 

Morales, 2009 
Colômbia 

Aplicar a metodologia de 

gráficos de controle no 

monitoramento da 

mortalidade perinatal. 

Vigilância 

epidemiológica – 

mortalidade 

perinatal 

Eslami et al., 

2010 
Holanda 

Investigar o desempenho do 

controle glicêmico ao longo 

do tempo durante a 

implementação de 

estratégias de GC em três 

UTI e na prática clínica de 

rotina. 

Unidade de Terapia 

Intensiva 
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T.-T. Chen et 

al.,2010 
Taiwan 

Analisar cirurgiões em sala 

de cirurgia estabelecer um 

ponto de referência pelo CEP 

após processo estabilizado. 

Cirurgia 

Villahoz et al., 

2011 
Espanha 

Fazer uma avaliação 

contínua da qualidade dos 

registros médicos com 

técnicas estatísticas de 

gráficos de controle. 

Registros médicos 

Myles et al., 

2011 

Estados 

Unidos 

Apresentar um breve relatório 

destacando a utilidade do 

gráfico CEP durante a 

avaliação dos dados do 

registro de câncer. 

Registros de dados 

Biau et al., 2012 França 

Relatar nossa experiência 

com CEP usado para 

monitorar a taxa de infecção 

pós-operatória um ano após 

a substituição total de quadril 

primária. 

Vigilância – 

infecções 

Sanghangthum 

et al., 2012 

Estados 

Unidos 

Estabelecer diretrizes para a 

passagem de % gama de 

radioterapia modulada por 

intensidade específica de 

paciente (IMRT) e de terapia 

volumétrica de arco 

modulado (VMAT) (QA) de 

carcinoma nasofaríngeo para 

avaliar a eficiência do 

processo de QA usando o 

Tratamento 

radiográfico 
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índice de capacidade do 

processo 

Ducan et al., 

2013 

Estados 

Unidos 

Explorar e melhorar a 

qualidade da analgesia 

epidural contínua para alívio 

da dor utilizando a 

ferramenta de CEP. 

Analgesia 

Smith et al., 

2013 

Austrália Aplicar técnicas gráficas para 

acompanhar os processos de 

morbidade e mortalidade na 

cirurgia cardíaca. 

Cirurgia cardíaca 

Keller et al., 

2015 

Estados 

Unidos 

Iniciar o CPE para identificar 

valores atípicos na duração 

da estadia e avaliar a sua 

viabilidade para melhorar os 

resultados em cirurgia 

colorretal. 

Cirurgia 

Maruthappu et 

al., 2016 

Estados 

Unidos 

Determinar se a ferramenta 

gráfica para medição do 

desempenho do cirurgião 

ajustada a fatores específicos 

do cirurgião e do paciente 

altera a interpretação dos 

dados de desempenho. 

Cirurgia 

 

Observou-se que nos últimos 10 anos as publicações 

sobre a temática se mantiveram contantes. O país com o maior 

número de publicações foi Estados Unidos (50%; n= 6), os 

demais estudos foram relizados nos seguintes países: 

Colômbia, Holanda, Taiwan, Espanha, França e Austrália. 

No que se refere às áreas de concentração da saúde, 

observou-se que artigos apresentavam variadas abordagens na 
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saúde, no entanto, a maioria (33,3%; n= 04) abordava aspectos 

da área cirúrgica, (25%; n=03) traziam aspectos da vigilância 

em saúde e os demais (41,7%; n=5) estavam relacionados com 

cuidados em saúde, avaliação de tratamentos e de registros 

médicos. 

Quanto aos objetivos, verificou-se que as finalidades dos 

estudos eram diversificadas, entretanto, a maioria (41,7% – n= 

05) dos artigos tinha como objetivo avaliar o desempenho de 

profissionais médicos em suas respectivas especialidades a 

partir do CEP, utilizando-se dos gráficos de controle. Os demais 

visavam: o monitoramento de taxas de infecção pós-operatório 

(8,3%; n=1), de mortalidade perinatal (8,3%; n=1); a avaliação 

de registros médicos (8,3%; n=1), de dados de câncer (8,3%; 

n=1), de tratamentos (8,3%; n=1), da qualidade da analgesia 

epidural (8,3%; n=1); e investigar o desempenho do controle 

glicêmico (8,3%; n=1).  

A Tabela (2) demonstra os gráficos de controle utilizados 

nos respectivos estudos e as contribuições da aplicação dessas 

ferramentas. 

 

Tabela 2. Gráficos de controle utilizados e as suas principais 
contribuições 

Autores/Ano 
GC 

utilizado 
Contribuição da aplicação dos GC 

Lane et al., 

2007 
Funil 

A utilização de gráficos de controle pode ser uma 

ferramenta valiosa na avaliação contínua dos 

indivíduos e dos serviços de saúde prestado. Os 

gráficos de controle fornecem uma indicação mais 

imediata do desempenho atual e fornece uma 

alternativa para tabelas de classificação baseado no 
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desempenho para uma apresentação anual dos 

dados. 

Restrepo; 

Morales, 2009 
p 

Os gráficos de monitoramento para a análise da 

mortalidade perinatal permitem são subsídeos para 

detectar mudanças na qualidade do serviço, avaliar 

os aspectos da qualidade do atendimento e 

programação de intervenções específicas nessa 

área. 

Eslami et al., 

2010 
XMR 

O controle Estatístico de Processo é uma ferramenta 

útil para fenômenos de monitoramento ao longo do 

tempo e que conseguiu captar mudanças dentro da 

instituição. 

T.-T. Chen et 

al.,2010 

XMR 

S 

X̅ 

Utilizamos cinco passos para demonstrar como 

controlar as Tempo não-cirúrgico na fase I. Há 

algumas medidas que podem ser tomadas para a 

instabilidade no processo. O CEP pode ser usado 

para se ter um cirurgião referencial. 

Villahoz et al., 

2011 

CUSUM 

 

Avaliação contínua por meio de técnicas de controle 

estatístico de qualidade permite detectar o momento 

em que o processo não está sob controle, permitindo 

assim a análise e identificação de possíveis fatores 

que contribuem para isso, implementando medidas 

corretivas. 

Myles et al., 

2011 
S 

A aplicação do gráfico de controle com dados de 

registro de câncer ilustra que esta ferramente pode 

servir prontamente para identificar áreas de 

preocupação durante a coleta de dados e a 

avaliação da qualidade dos dados centrais do 

registro de câncer. 
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Biau et al., 2012 CUSUM 

O teste de CUSUM é um método útil para assegurar 

que o desempenho de forma contínua é mantido em 

um nível adequado. 

Sanghangthum 

et al., 2012 
XMR 

O conceito de garantia de qualidade da engenharia 

industrial pode ser aplicada ao paciente com uma 

ferramenta moderna como o gráfico de controle que 

é eficaz para detectar variações em um processo. 

Ducan et al., 

2013 

S 

�̅� 

p 

 

 

CEP é uma ferramenta útil para medir e melhorar a 

qualidade da gestão da dor. As aplicações dos 

métodos CEP oferecem o potencial para aprender 

mais sobre o processo de mudança e os resultados 

em um Serviço de Dor Aguda tanto a nível local e 

nacional. Temos sido capazes de desenvolver 

medidas de melhoria e avaliação comparativa em 

cuidados de rotina que levou ao estabelecimento de 

um registro nacional de dor. 

Smith et al., 2013 
CUSUM 

MMEP 

As ferramentas gráficas podem detectar prontamente 

mudanças significativas nos resultados clínicos, 

permitindo assim uma intervenção precoce. 

Keller et al., 2015 �̅� 

CEP é viável e promissor para a melhoria os resultados da 

cirurgia colorretal. Pode permitir em tempo real a 

identificação de aberrações, permitindo a reavaliação após 

a introdução de mudanças no processo, tendo implicações 

clínicas para melhorar os resultados dos pacientes e 

utilização de recursos. 

Maruthappu et 

al., 2016 

Gráfico de 

ajustamento 

Gráficos de controle totalmente ajustados mostraram 

meios precisos e perspicazes de interpretação das 

tendências de desempenho de um cirurgião. 

 

Os GC utilizados nos artigos foram: Funil (8,3%; n= 1), 

para Fração Não-Conforme (p) (8,3%; n= 1), Medidas 
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Individuais (XMR) (16,7%; n= 2), para o Desvio Padrão (S) 

(8,3%; n= 1), para Médias (�̅�) (8,3%; n= 1) e Controle da Soma 

Cumulativa (CUSUM) (16,7%; n= 2). Vale ressaltar que três 

artigos (25%) utilizaram mais de um tipo de gráfico de controle. 

Desses, foram aplicados de forma conjunta os seguintes 

gráficos: CUSUM e o gráfico Média Móvel Exponencialmente 

Ponderada (MMEP); S, �̅� e p; XMR, S e �̅�. 

As contribuições referentes à aplicação dos gráficos de 

controle foram similares nos estudos selecionados. Esses 

gráficos foram considerados ferramentas importantes na 

avaliação de indivíduos, dos serviços prestados, da qualidade 

de atendimento e de cuidados de rotina. Os artigos apontaram 

também que por meio do CEP é possível ter uma indicação 

imediata do desempenho atual, dos possíveis fatores que 

contribuíram para a variação do processo e uma interpretação 

das tendências de desempenho.  Logo, é útil para o 

monitoramento ao longo do tempo, uma vez que detecta 

mudanças significativas, subsidiando a implementação de 

medidas corretivas e de melhoria para pacientes, serviços e 

utilização de recursos. 

A presente revisão apontou que a maioria dos estudos 

utilizou o gráfico de controle da soma cumulativa (CUSUM), que 

foi elucidado para suprir as necessidades dos chamados 

gráficos de controle de Shewhart que são: gráfico para médias 

(�̅�), gráfico para o desvio padrão (S), gráfico para amplitude (R), 

gráfico de controle para fração não conforme (p) e gráficos para 

medidas individuais (XMR). Os gráficos de Shewhart 

consideram apenas a informação da característica de qualidade 

ou variáveis de forma separada, tornando-os insensíveis a 

mudanças pequenas no processo (MONTGOMERY, 2009). 
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Desse modo, para processos em que pequenas 

alterações são importantes e que as características de 

qualidade apresentem correlações entre si, uma alternativa é a 

aplicação do gráfico CUSUM ou gráfico de controle de média 

móvel exponencialmente ponderada (MMEP). Este último 

também foi utilizado por um artigo nesta revisão. Acredita-se 

que a maior aplicação dos gráficos CUSUM se deu por sua 

melhor eficiência para a detecção de pequenas mudanças no 

processo, algo que importante na área da saúde. 

Temas referentes a cirurgia e ao desempenho do médico 

cirurgião se destacaram nos artigos apresentados, 

corroborando os estudos que apontam a utilização mais 

frequente do CEP no desempenho cirúrgico com foco na taxa 

de mortalidade, como também para monitoramento hospitalar 

ou médico (CHEN et al., 2010). 

Neste estudo, verificaram-se artigos que utilizaram dos 

gráficos de controle para identificar sua viabilidade para 

melhorar os resultados em cirurgia colorretal, cirurgia 

ortopédica e em cirurgias cardíacas. Há um interesse no 

mercado no rastreamento de técnicas de monitorização do 

desempenho dos cirurgiões em decorrência da crescente 

importância da segurança, sendo interesse, também, dos 

pacientes e autoridades de saúde em acompanhar o 

desempenho individual dos cirurgiões (MARUTHAPPU et al., 

2014). 

As técnicas de CEP estão sendo amplamente utilizadas 

para monitorar o desempenho, mostrando ser eficazes no 

acompanhamento de agravos como infecções hospitalares, 

cuidados intensivos, mortalidade em cirurgia cardíaca e, 

também, eventos cardíacos adversos importantes na 

cardiologia intervencionista (SMITH et al., 2013). Acredita-se 
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que os gráficos de controle demonstram melhores resultados 

em saúde na eficiência e segurança e que quando devidamente 

ajustados, eles podem oferecer benefícios semelhantes na 

esfera, também, do desempenho (MARUTHAPPU et al., 2014). 

Na vigilância em saúde, os gráficos de controle estão 

sendo utilizados na orientação das análises dos indicadores no 

monitoramento de processos clínicos e os seus resultados, 

ajudando a identificar as possíveis causas das variabilidades no 

processo e contribuindo para ações efetivas, vislumbrando uma 

melhor qualidade das ações e serviços (RESTREPO; 

MORALES, 2009). 

O método de controle de processo estatístico despertou 

interesse por ser um meio capaz de proporcionar uma melhoria 

na qualidade dos cuidados em saúde. Sendo assim, um estudo 

desta revisão utilizou essa ferramenta para controlar a taxa de 

infecção após um ano de uma cirurgia de artroplastia total do 

quadril, apresentando bons resultados, permitindo a captação 

de mudanças dentro da instituição (BIAU et al., 2012). Ainda 

nessa temática, um estudo importante monitorizou as infecções 

hospitalares e identificou a tendência e surtos a partir desses 

gráficos, mostrando que a sua utilização permitiu a distinção 

das variações naturais das taxas e os surtos de infecções 

(ARANTES et al., 2003). 

Em cuidados críticos, o estudo  de Eslami et al (2010), 

investigou o desempenho do controle glicêmico ao longo do 

tempo durante a implementação de estratégias de gráficos de 

controle em três Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e, na 

prática clínica de rotina.  Assim como outro estudo  que buscou, 

por meio dessa técnica, melhorar a qualidade da analgesia 

epidural contínua para alívio da dor, corroborando outros 
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estudos que dizem ser um método efetivo para os cuidados em 

saúde (DUNCAN; HAIGH, 2013). 

Um estudo inovador utilizou-se desse método na ciência 

biomédica e demonstrou sua aplicabilidade e utilidade ao 

analisar a sazonalidade de um patógeno, o norovírus 

(SIQUEIRA  et al., 2015). A partir disso, pode-se evidenciar que 

os gráficos de controle estão sendo aplicados em diversos 

contextos, como é o caso do estudo que avaliou o desempenho 

de duas modalidades de tratamento radiográfico em pacientes 

com carcinoma nasofaríngeo a fim de identificar o tratamento 

mais seguro, o qual apresenta taxa de irradiação menor 

(SANGHANGTHUM et al., 2012). 

Os gráficos de controle também estão sendo aplicados 

na avaliação de registros médicos e de dados de câncer, como 

observado nos estudos de Villahoz et al., (2011) e Myles et al., 

(2011), respectivamente.  No primeiro estudo observou-se que 

a qualidade dos registros médicos não se mantém constante ao 

longo do tempo, de modo que, uma monitorização contínua a 

partir de técnicas de CEP permitiu detectar o momento em que 

o processo variou para que medidas corretivas fossem 

implantadas para a manutenção da qualidade dos registros.  Já 

o segundo, aplicou os gráficos de controle com dados de 

registro de câncer, concluindo que o método de CEP pode 

servir prontamente para identificar áreas de preocupação 

durante a coleta de dados e a avaliação da qualidade dos dados 

centrais do registro de câncer. 

Os artigos revisados apresentaram objetivos distintos e 

uma variedade de aplicações dos gráficos de controle na saúde, 

contudo, observou-se que a utilização dos gráficos de controle 

é algo crescente na saúde e quem vem cada vez mais 

ganhando espaço por sua praticidade e eficácia. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Entendendo que as estratégias de buscas têm suas 

limitações, é possível que alguns estudos nos quais os gráficos 

de controle tenham sido utilizados na área da saúde tenham 

sido perdidos em virtude dos termos utilizados na busca e que 

sejam de relevância. No entanto, o objetivo do presente 

trabalho foi atingido ao passo em que os artigos encontrados 

tinham os gráficos de controle como método principal na 

aplicação em saúde e os contextos de sua utilização foram 

apresentados. Logo, acredita-se que esse risco de perda de 

artigos importantes foi pequeno. 

Os achados desta revisão apontam que os gráficos de 

controle estão cada vez mais sendo aplicados na área da saúde 

em variados contextos, mostrando a existência de uma 

tendência crescente em seu uso neste campo.  

Essa ferramenta mostrou-se ser multifacetada, podendo 

ser aplicada em diversas áreas (cirurgia, vigilância, 

tratamentos, cuidados de saúde em geral) o que tem 

proporcionado a melhoria na qualidade dos serviços, dos 

profissionais, contribuindo assim para a segurança e qualidade 

desta área. 

Espera-se que novos estudos sejam realizados 

vislumbrando a busca de novos trabalhos sobre a temática e 

que a aplicação dos gráficos de controle seja fomentada e 

difundida, tendo em vista seu bom desempenho e benefícios 

importantes trazidos na gerência e melhora de vários aspectos 

na área da saúde. 
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RESUMO: A triagem Auditiva Neonatal (TAN) é um programa 
que possibilita a identificação de alterações na audição nos 
primeiros meses de vida, viabilizando o diagnóstico e a 
intervenção precoce. O estudo tem como objetivo caracterizar 
os resultados obtidos no programa de TAN em uma 
maternidade escola do Rio Grande do Norte. Trata-se de um 
estudo observacional, transversal e descritivo, realizado em 
uma maternidade, com amostra de 1.060 neonatos que 
realizaram a TAN, após alta hospitalar, por meio das emissões 
otoacústicas evocadas por estímulo transiente (EOAT), no 
período de outubro de 2015 a maio de 2016. Os resultados 
mostraram que dos 1.060 neonatos, 491 (46,32%) eram do 
sexo feminino e 569 (53,67%) pertenciam ao sexo masculino. 
Quanto a presença e ausência de Indicadores de Risco para 
Deficiência Auditiva (IRDA), 424 (40%)  possuiam e 636 (60%) 
não possuiam IRDA, sendo o fator de prematuridade observado 
com maior frequência (25,66%). A taxa de evasão no reteste foi 
de 13 neonatos (9,4%) e o resultado final da TAN mostrou um 
índice de 95,09% de passa e 4,91% de falha. Conclui-se que o 
alto índice de IRDA foi justificado pela assistência à mulher e 



CARACTERIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 

DE UMA MATERNIDADE ESCOLA 

38 
 

bebês de alto risco oferecido na instituição do estudo. A 
estratégia de busca ativa e o método de agendamento 
utilizados na maternidade, contribuiu para o baixo índice de 
evasão e o alto índice de passa na triagem, respectivamente. 
Palavras-chave: Triagem neonatal. Perda auditiva. Audiologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A perda auditiva na infância é ocasionada por alterações 

anatômicas ou funcionais nas vias auditivas periférica e/ou 

central, consistindo em um grau de audição que suscite na 

redução da inteligibilidade da mensagem de fala, levando a um 

grau inadequado para a interpretação normal da fala, podendo 

interferir no processo de aprendizagem da criança 

(NORTHERN; DOWNS, 2005). 

A privação sensorial causada por alteração da função 

auditiva pode provocar sérios prejuízos no desenvolvimento 

global da criança, comprometendo não só o desenvolvimento 

da linguagem, mas também o desenvolvimento dos aspectos 

cognitivo, intelectual, cultural e social (SILVA, et al. 2015; 

COLELLA-SANTOS et al., 2013, SPERI, 2013). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2013, 

informou que há uma estimativa de que 360 millhões de 

pessoas no mundo que sofrem de perda auditiva incapacitante, 

sendo destas, 165 milhões correspondendo a pessoas acima 

de 65 anos e 32 milhões correspondendo a crianças e 

adolescentes.  

De acordo com esses dados, a OMS sugeriu o 

desenvolvimento de programas de atenção primária à saúde 

auditiva, como a Triagem auditiva Neonatal (TAN), para a 

identificação e intervenção precoce da deficiência auditiva, 
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proporcionando melhores resultados no desenvolvimento 

linguístico e desempenhos educacionais das crianças com 

perda auditiva.  

A TAN é a primeira etapa do programa de saúde auditiva 

neonatal que possibilita a identificação da deficiência auditiva 

nos primeiros meses de vida, porém, devendo ser seguida das 

etapas de diagnóstico e reabilitação nos casos de insucesso na 

triagem (ROMERO et al. 2012; PINTO et al., 2012; MELO et al. 

2010 

De acordo com o Joint Committee on Infant Hearing 

(JCIH, 2007), todas as crianças com no máximo um mês de 

idade devem ter acesso à triagem auditiva, sendo esta realizada 

a partir de procedimentos fisiológicos para detecção de 

alterações auditivas. As medidas fisiológicas incluem o registro 

das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE) ou o Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). 

A execução da TAN está regulamentada pela Lei Federal 

12.303, decretada e sancionada no Brasil, em agosto de 2010, 

tornando obrigatória em todos os hospitais e maternidades, a 

realização das EOAE em todas as crianças nascidas em suas 

dependências, tendo como objetivo a identificação de bebês 

com maior probabilidade de alteração da função auditiva 

preferencialmente antes da alta hospitalar (CÔRTES-

ANDRADE; BENTO; LEWIS, 2013). 

Com o objetivo de minimizar o impacto da perda auditiva 

na saúde, no desenvolvimento, na comunicação e na educação 

desses indivíduos, a recomendação internacional é que haja a 

identificação de perdas auditivas até os três meses de idade, e 

o início da intervenção, até os seis meses, buscando assim 

desenvolvimento adequado das habilidades auditivas e 

comunicativas ao longo do desenvolvimento (JCIH, 2007).  
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Na população em geral, de acordo com o Comitê 

Brasileiro de Perdas Auditivas na Infância, a incidência de perda 

auditiva estimada no Brasil em neonatos de baixo risco é de que 

1 a 3 possuem deficiência auditiva, a cada 1000 nascidos vivos. 

Considerando os neonatos provenientes de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN), estes dados aumentam 

substancialmente para 2 a 4 neonatos com deficiência auditiva 

à cada 100 nascimentos (CBPAI 2000; BOTELHO et al, 2010;) 

A TAN é realizada em em duas etapas, teste e reteste e 

os resultados da triagem correspondem a termos de “passa” ou 

“falha”, onde o resultado de “passa” representa baixa 

probabilidade de perda auditiva, e “falha”, alta probabilidade de 

perda auditiva. Mesmo que a “falha” tenha ocorrido em apenas 

uma orelha, no reteste, deverão ser testadas ambas as orelhas 

(COMUSA, 2010; JCIH, 2007; FREITAS et al, 2009;). 

 Para escolha do protocolo de triagem, o JCIH (2007) e 

o COMUSA (2010) utilizam como critérios de seleção a 

presença ou a ausência de Indicador de Risco para Deficiência 

Auditiva (IRDA), devido ao risco dos tipos de perdas auditivas 

em cada recém-nascido. 

No protocolo de baixo risco, utilizado em neonatos sem 

IRDA, o método de escolha para teste é o registro das Emissões 

Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente (EOAT) ou 

Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo produto de 

distorção (EOAPD), com o objetivo de identificar perdas 

cocleares de até 35 dBNA, considerando essa população com 

baixa prevalência de neuropatias auditivas. Em casos que 

obtiverem resultados de falha no teste são encaminhados para 

o reteste no período de sete a trinta dias, repetindo-se o mesmo 

procedimento ou alternando, teste com EOAs e reteste com 

Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático 
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(PEATE-a) (ROMERO et al. 2012; PINTO et al., 2012; MELO et 

al. 2010). 

Para os resultados de “passa”, no teste ou resteste, para 

esta população sem IRDA, a conduta a ser tomada consiste na 

orientação aos pais/responsáveis quanto ao desenvolvimento 

da audição e linguagem da criança e a procura de um serviço 

de referência em saúde auditiva em caso de defasagem em 

relação aos marcos desse desenvolvimento. 

Quanto ao protocolo de alto risco, para neonatos com 

IRDA, recomenda-se como método inicial para triagem, o 

registro do PEATE-a, com intensidade de 35 dBNA, 

possibilitando a identificação de perdas cocleares como 

também a neuropatia auditiva, que é bem comum nessa 

população de alto risco (COMUSA, 2010; JCHI, 2007). Em 

casos de falha no reteste, são encaminhados para o reteste no 

período de sete a trinta dias, repetindo-se o mesmo 

procedimento. Todos os RNs, com ou sem IRDA, que falharam 

no reteste são encaminhados para o diagnóstico audiológico.  

Para neonatos com IRDA que apresentarem resultado de 

“passa” no teste ou reteste, a conduta consiste no 

monitoramento da função auditiva até o terceiro ano de idade, 

por profissional especializado, devido a possíveis alterações 

nas etapas de maturação da função auditiva e também pelas 

possibilidade de aparecimento tardio/ adquirida ou progressiva 

da deficiência auditiva. O monitoramento auditivo consiste em 

avaliar o desenvolvimento das habilidades auditivas e identificar 

qualquer tipo de alteração auditiva (DIDONÉ et al. 2011). 

Dentre as diversas causas da deficiência auditiva,  o  

COMUSA  (2010) elencou uma lista de 11 principais indicadores 

que estão associados tanto a deficiência congênita quanto ao 

seu surgimento tardio. Sendo estes: Preocupação  dos pais  
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quanto  ao desenvolvimento  da linguagem,  fala  e audição de 

seus filhos; hereditariedade e consanguinidade; Infecções  

congênitas  como  a  rubéola,  toxoplasmose,  citomegalovírus 

(CMV), sífilis, herpes e Human Immunodeficiency Virus (HIV); 

permanência na UTIN por mais de cinco dias; ocorrência  das  

seguintes  circunstâncias  independente  do  tempo  de 

permanência  na  UTIN:  (nascimento  pré-termo  ou  pequeno  

para  idade gestacional   (PIG);   ocorrência   de   ventilação   

assistida;   ventilação extracorpória;  uso  de  medicamentos  

ototóxicos; hiperbilirrubinemia; peso inferior as 1.500 g; apgar 

neonatal de 0 a 4 no primeiro minuto e de 0 a 6 no quinto minuto; 

anóxia perinatal grave); anomalias craniofaciais que envolvem 

a orelha e osso temporal; síndromes  genéticas  que  

frequentemente  expressam  a  DA  como  uma  de suas  

características; distúrbios neurodegenerativos como a ataxia de 

Friedreich, síndrome de Charcot-Marie-Tooth; infecções 

bacterianas ou virais pós-natais como o CMV, herpes, sarampo, 

varicela e meningite; traumatismo craniano; quimioterapia.  

As recomendações dadas pelo COMUSA (2010) 

diferem, em alguns pontos, das recomendações atribuídas pelo 

JCIH (2007), uma vez que o JCIH  considera algumas 

síndromes que incluem a DA, que  o  COMUSA  não  ressalta,  

como  a neurofibromatose,  osteopetrose  e  a  síndrome  de  

Usher,  e  os  distúrbios neurodegenerativos  como  a  síndrome  

de  Hunter.   

Com a finalidade de mensurar com regularidade o 

desempenho, promovendo a melhoria contínua e efetividadade 

dos programas de TAN, o JCIH (2007) recomenda alguns 

indicadores de qualidade para a triagem. Os padrões de 

referência preconizam que, no mínino, 95% do total de 

nascimentos, realizem a triagem até um mês de idade. Quanto 
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ao índice de encaminhamento para realização do diagnóstico 

audiológico, após falha na triagem, não deve exceder 4%.  

Na identificação de alguma alteração auditiva durante a 

realização da triagem é recomendada uma avaliação 

audiológica abrangente em no máximo três meses de idade, 

que inclui medidas fisiológicas e medidas de avaliação 

comportamental, sendo esta última realizada quando a idade do 

bebê permitir, para determinar o diagnóstico da perda auditiva, 

quanto ao tipo, grau e configuração. Após o diagnóstico da 

perda auditiva, devem ser providenciadas intervenções 

adequadas para estes bebês até os seis meses de idade 

(COMUSA, 2010; DANTAS, 2009; JCIH, 2007). 

Considerando a importância  da realização da triagem 

auditiva neonatal e o aprofundamento no conhecimento dos 

resultados obtidos para melhoria contínua e efetividade no 

programa de triagem, o presente estudo objetivou-se 

caracterizar os resultados obtidos no programa de TAN de uma 

maternidade escola. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 
Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal 

e caráter descritivo, realizado em uma maternidade escola do 

Rio Grande do Norte, que funciona como um campo de ensino, 

pesquisa, extensão e aplicação prática para as profissões da 

área da saúde e é referência do Sistema Único de Saúde (SUS) 

na assistência à mulher de alto risco gestacional  e bebês de 

alto risco. 

A amostra foi composta por 1.060 neonatos que 

realizaram a TAN, após alta hospitalar, por meio das emissões 

otoacústicas evocadas por estímulo transiente, no período de 
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outubro de 2015 a maio de 2016. Foram incluídos no estudo os 

neonatos de ambos os sexos, sem malformação de orelha 

externa, cujos representantes legais assinaram o Termo de 

consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os responsáveis pelos neonatos foram esclarecidos 

quanto aos objetivos e procedimentos envolvidos na pesquisa, 

descritos no TCLE. Em seguida as mães dos neonatos 

selecionados a partir dos critérios de inclusão e exclusão foram 

submetidos a realização de uma anamnese estruturada 

contendo informações necessárias para a classificação do bebê 

em baixo ou alto risco para o desenvolvimento da perda 

auditiva, de acordo com a presença ou ausência de IRDA. 

Após a anamnese, os neonatos participantes do estudo 

foram submetidos ao exame de EOAT como teste de triagem 

auditiva neonatal, com o equipamento pediátrico de emissões 

Otoacústicas Otoport Screener da marca Otodinamics®. Os 

critério de “passa” considerado pelo próprio equipamento foi a 

presença de resposta em 3 das 5 bandas testadas (1 kHz, 1,5 

kHz, 2 kHz, 3 kHz e 4 kHz), onde os parâmetros utilizados para 

considerar a presença de resposta são: relação sinal/ruído igual 

ou superior a 6 dB e reprodutibilidade a partir de 50%. 

Para obter resultado de “passa” na TAN, os bebês 

precisaram “passar” nas duas orelhas, com base nos 

parâmetros estabelecidos; nos casos em que o bebê 

apresentou resultado de “passa” em apenas uma das orelhas 

ou em nenhuma das orelhas, o resultado da TAN foi de “falha”.  

Os RNs que apresentaram resultado de “falha” na TAN 

foram submetidos ao reteste após 15 dias, nos casos em que o 

bebê continua com o resultado de “falha” em uma ou em ambas 

as orelhas a conduta empregada foi o encaminhamento para o 

diagnóstico audiológico. 
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Quanto aos que apresentaram resultado de “passa” na 

TAN, a conduta foi empregada de acordo com a presença ou 

ausência de IRDA. Os neonatos que apresentavam algum 

indicador de risco foram encaminhados para realização de 

monitoramento auditivo de 6 em 6 meses, até o terceiro ano de 

vida, e os que não apresentavam IRDA, receberam alta 

fonoaudiológica quanto à função auditiva e os 

pais/responsáveis foram instruídos sobre o desenvolvimento da 

audição e linguagem da criança. 

A coleta de dados foi realizada a partir das informações 

colhidas por meio da análise do protocolo de anamnese da 

TAN, desenvolvida e utilizada pelo serviço de fonoaudiologia da 

maternidade, sendo colhido os dados de identificação da mãe, 

presença de IRDA, sexo, idade gestacional ao nascimento, 

peso e o resultado da triagem auditiva no teste e reteste. 

As informações coletadas na anamnese e triagem foram 

armazenadas e registradas em uma planilha, com o uso do 

programa Excel 2010® (Microsoft corporation) para 

gerenciamento do banco de dados e obtenção dos resultados.  

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (CEP/HUOL) e aprovado sob o parecer 1.144.397, tendo 

financiamento próprio. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 1.060 neonatos que realizam a TAN por meio da 

EOAT, após a alta hospitalar no setor de fonoaudiologia da 

Maternidade escola em que foi realizada o estudo, 491 

(46,32%) eram do sexo feminino e 569 (53,67%), 

correspondiam ao sexo masculino (Figura 1). 



CARACTERIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 

DE UMA MATERNIDADE ESCOLA 

46 
 

Figura 1. Distribuição dos neonatos de acordo com o sexo 

(n=1.060) 

 
                Fonte: Autoria própria. 2017 

 

A figura 2 demonstra a distribuição da presença e 

ausência de IRDA nos sujeitos triados, onde obtive-se 424 

bebês com IRDA (40%) e 636 bebês sem IRDA (60%).  

Os resultados da pesquisa evidenciaram uma frequência 

de 40% de sujeitos com IRDA, “ver fig. 2”, mostrando um índice 

superior quando comparado ao estudo de Freitas, Lewis e 

Nóbrega (2014), que identificaram apenas 16,33% e Onoda, 

Azevedo e Santos (2011) que encontraram 14,1% de RNs com 

risco para perda auditiva. A ocorrência mais elevada de IRDA 

neste estudo, justifica-se pelo atendimento referência na 

assistência à mulher de alto risco gestacional e bebês de alto 

risco, que é fornecido à população da capital Natal e cidades do 

interior do estado do Rio Grande do Norte na maternidade onde 

foi realizada a pesquisa. 

 

Figura 2. Distribuição dos neonatos de acordo com a presença 

e ausência de IRDA (n=1.060) 
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                Fonte: Autoria própria. 2017 

 

Quanto ao resultado do primeiro teste, 923 (87,07%) 

passaram e 137 sujeitos falharam (12,92%) nas EOAT, sendo 

estes encaminhados ao reteste.  

Dos 137 encaminhados ao reteste, 13 (9,4%) evadiram 

dessa segunda estapa do programa, mostrando um índice de 

evasão inferior quando comparado ao estudo realizado por 

Silva, Lopez e Montovani (2016) que obteve 25% de falta no 

reteste, e o estudo Januário et al. (2015) que evidenciou um 

índice de falta de 28,13%. 

O baixo índice de evasão encontrado no estudo pode ser 

justificado pela realização da busca ativa realizada pelo serviço 

de TAN da maternidade quando o responsável falta a triagem, 

que de acordo com estudos recentes, contribuem na diminuição 

da taxa de absenteísmo das famílias nos programas de triagem 

(SABBAG; LACERDA, 2017; ALVARENGA et al., 2013; MAIA; 

SILVA; TAVARES, 2012).  

Dos 124 neonatos que realizaram o reteste, 85 (68,54%) 

passaram e 39 (31,45%) continuaram falhando, sendo 

encaminhados para realização do diagnóstico audiólogico 

imediato. 

40%

60%

IRDA

S/ IRDA
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Figura 3. Distribuição dos IRDA mais frequentes na população 

em estudo (n=1.060). 

 
Fonte: Autoria própria. 2017 

 

A figura 3 mostra os indicadores de risco para deficiência 

auditiva mais frequentes no grupo de alto risco da população 

estudada. A prematuridade foi observado em 272 (25,66%), 

sendo o IRDA encontrado com mais frequência, seguido da 

hiperbilirrubinemia, com 174 (16,41%), e do fator de 

ototoxidade, com 124 (11,69%) casos. Quanto a permanência 

na UTI por mais de 5 dias, o APGAR baixo e o peso inferior a 

1.500g, foram encontrados respectivamente, 85 (8,01%), 38 ( 

3,58%) e 30 (2,83%) casos. 

Em um estudo realizado com 6.889 neonatos, foi 

obervado um índice inferior de prematuridade (6,7%) 

comparado ao presente estudo (BOTELHO et al. 2010). Porém 

em um estudo realizado por GRIZ et al. (2010) e no Lima (2013), 

foi encontrado um percentual de 32,8% e 23,7%, 

respectivamente.  

O alto índice de prematuridade encontrado na presente 

pesquisa e nos estudos supracitados, justifica-se pelo fato de 
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que ambos, foram realizados em maternidades consideradas 

de referência no atendimento de gestantes de alto risco e 

consequentemente bebês de alto risco. 

 

Figura 4. Distribuição do resultado final da TAN (teste/reteste) 

(n=1.047) 

 
Fonte: Autoria própria. 2017 

 

A figura 4 demonstra a somatória final dos resultados de 

passa e falha nas duas etapas da triagem (teste/reteste), onde 

1.008 neonatos obtiveram resultado de passa na TAN, 

correspondendo a um índice de de 95,09%, e 39 neonatos 

obtiveram resultado de falha, correspondendo a um índice de 

4,91% de falha, sendo este percentual encaminhado para 

diagnóstico audiológico. 

Apesar do exame de EOA não ter acontecido antes da 

alta hospitalar, como preconiza o COMUSA (2010) e o JICH 

(2007), a triagem ambulatorial realizada por meio do 

mecanismo de agendamento na maternidade em estudo, pode 

ter contribuído para o alto índice de “passa” (95,09%) 

95,09%

4,91%

Passa

Falha



CARACTERIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 

DE UMA MATERNIDADE ESCOLA 

50 
 

observado neste estudo, visto que tal fato favoreceu a 

minimização dos impactos condutivos, como apresença de 

vérnix, que pode interferir na passagem do estímulo acústico e 

alterar os resultados das emissões (GATANU, 2013). Além 

disso, o índice de encaminhamento para avaliação audiológica 

obtida no estudo (4,91%), se aproximou do padrão de 

referência orientado pelo JCIH (2007), que não deve excender 

4%. 

Um estudo realizado por Simonek e Azevedo (2011) com 

a utilização das EOAT em neonatos antes da alta hospitalar, 

com tempo de vida inferior a 24 horas, constatou um baixo 

percentual de “passa” (24,41%) e consequentemente alto 

percentual de “falha” (75,59%), ultrapassando a porcentagem 

de “falha” de 4%, recomendada para os programas de TAN. Os 

autores  apontaram como possível causa do alto índice de 

“falha” a presença de vérnix obliterante. 

Diferente do estudo supracitado, Cavalcante e Isaac 

(2013) obtiveram um índice de 100% de “passa” na TAN com o 

uso das EOAT, utilizando o método de agendamento do teste 

nos primeiros 28 dias de vida dos neonatos. Estes achados 

corroboram com o atual estudo ao encontrar resultados 

parecidos, comprovando a eficácia  do agendamento da 

triagem, minimizando as interferências condutivas no exame e 

contribuindo para a redução de resultados falso-positivo no 

teste, ou seja diminuindo o número de bebês que falham na 

triagem com ausência de  alteração auditiva.  
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Figura 5. Caracterização dos resultados de passa (n=1.008)  

 
Fonte: Autoria própria. 2017 

 

Dos neonatos que passaram no teste 1.008 (95,09%), 610 

(60,51%) receberam alta fonoaudiológica e 398 (39,48%) foram 

encaminhados para monitoramento auditivo por apresentar 

algum IRDA, “ver fig. 5”.  

Apesar do alto índice de passa no estudo, considerando 

a população da maternidade em estudo com alto índice de 

IRDA, de acordo com as recomendações dos comitês nacional 

e internacioal (COMUSA, 2010; JCIH, 2007) a realização da 

TAN com as EOAT não seria o método mais adequado para 

identificação de perdas auditivas neonatos com IRDA. O 

método mais adequado para a triagem nessa população de 

risco seria o registro do PEATE-a, que possibilitaria a 

identificação de perdas cocleares como também a neuropatia 

auditiva, comum nesses neonataos, considerando a 

necessidade  da escolha de critérios seguros com o objetivo de 

garantir resultados confiáveis na realização do exame. 

39,48%
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4 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados encontrados na caracterização do 

programa de TAN da maternidade onde foi desenvolvido o 

estudo, vimos que o alto índice de IRDA resultou do fato que a 

instituição é referência na assistência à mulher de alto risco 

gestacional  e bebês de alto risco.  

O baixo índice de evasão no reteste (9,4%) foi obtido 

pela utilização da estratégia de busca ativa das famílias, 

contribuindo para o retorno dessas crianças na continuidade da 

realização da triagem e reduzindo a taxa de evasão nas etapas 

dos programas de TAN.  

O método de agendamento utilizado na maternidade, 

contribuiu para o alto índice de passa na triagem, o que resultou 

em 4,9% de encaminhamentos para diagnóstico audiológico, 

que se aproxima do valor de referência preconizado pelo JICH, 

que é 4%. 

Este método de agendamento favorece a diminuição dos 

impactos condutivos, podendo ser adotado como estratégia 

facilitadora para a diminuição de falhas no teste e reteste em 

outras instituições. 
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RESUMO: O aumento da sobrevida em neonatos prematuros 
de baixo peso nos últimos anos em decorrência do avanço 
tecnológico na assistência neonatal e dos procedimentos 
realizados para estabelecer as condições clínicas do recém-
nascido está intimamente relacionado com possíveis causas de 
deficiência auditiva. Com isso, faz-se necessário entender se a 
prematuridade pode influenciar no resultado da triagem. 
Portanto, o presente estudo objetivou caracterizar o resultado 
da triagem auditiva neonatal em prematuros de baixo 
peso.  Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal 
e perfil descritivo realizada em uma Maternidade Escola com a 
amostra de 1389 neonatos nascidos de outubro de 2015 à maio 
de 2016 agendados após a alta-hospitalar para a realização da 
triagem auditiva. Dos 1389, 555 neonatos (40%) apresentavam 
indicadores de risco para deficiência auditiva, destes 361 (65%) 
possuíam o indicador de risco prematuridade, ao analisar o 
resultado foi observado uma falha de 18 neonatos (5%) nessa 
população sendo encaminhados para o diagnóstico 
audiológico. A partir da análise dos dados, foi observado que o 
nascimento prematuro vem associado a outros indicadores que 
podem influenciar no resultado da triagem auditiva neonatal. 
Palavras-chave: Prematuros. Triagem auditiva. Audiologia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É através da audição que o recém-nascido (RN) percebe 

o mundo sonoro e adquire as experiências pré-linguísticas 

necessárias ao aprendizado da comunicação. Para que a 

aquisição e o desenvolvimento da linguagem oral ocorram de 

maneira adequada é necessário que esse sistema esteja 

íntegro e fisiologicamente preservado (DÉLANO et al., 2005; 

JOINT COMMITTEE ON INFANT HEARING, 2007; AMORIM et 

al., 2010).  

Para que a criança adquira a linguagem e desenvolva a 

fala, ela deve ser capaz de detectar, localizar, discriminar, 

memorizar e reconhecer os sons. Essas habilidades auditivas 

vão se desenvolvendo juntamente com o crescimento da 

criança. A maturação do sistema auditivo é iniciada na vida 

intrauterina e passa por etapas graduais de complexidade, 

qualquer alteração nestas etapas, principalmente nas iniciais, 

podem causar prejuízos ao desenvolvimento dessas 

habilidades, interferindo não só no desenvolvimento da 

linguagem, mas também, no aspecto social, emocional e 

cognitivo (BUTUGAN et al., 2000; TIENSOLI, 2007).  

O sistema auditivo central é altamente plástico por um 

determinado período de tempo. Assim, a experiências 

sensoriais auditivas é essencial para o desenvolvimento e a 

organização do sistema nervoso auditivo central, de maneira 

que a privação sensorial não prejudique o desenvolvimento da 

linguagem e das habilidades auditivas do indivíduo (SHARMA, 

2011; SILVA, et al. 2015). 

A perda auditiva na infância é um importante problema 

de saúde pública, tanto pela frequência como pelos intensos 

prejuízos linguísticos, educacionais e psicossociais que pode 
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ocasionar. Por isso, a realização da triagem auditiva no período 

neonatal é fundamental, para a identificação precoce da perda 

auditiva nos primeiros meses de vida, minimizando assim, as 

consequências dessa patologia (COLELLA-SANTOS et al., 

2013; SPERI, 2013). 

E um dos motivos pelos quais a Triagem Auditiva 

Neonatal (TAN) se faz justificada esta relacionada ao aumento 

expressivo de nascimento de crianças prematuras de baixo 

peso aliado ao avanço cientifico na área de neonatologia, 

possibilitando um aumento de sobrevida desses bebês, sendo 

observado nos últimos anos a expansão do número destes 

admitidos em Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTIN) 

com idade gestacional e peso cada vez menores, necessitando 

de uma equipe multiprofissional qualificada (VILLELA et al, 

2015; BETTIOL; BARBIERI e SILVA, 2010).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

em 2015, são considerados recém-nascidos prematuros 

aqueles com idade gestacional inferior a 37 semanas e de baixo 

peso os bebês com menos de 2500 gramas ao nascimento. 

Embora esses prematuros de baixo peso recebam uma 

assistência intensiva no período neonatal que garanta 

sobrevivência, a literatura relata possibilidades de sequelas ao 

longo do seu desenvolvimento. As consequências descritas 

mais frequentes são: distúrbios neurológicos, atrasos no 

desenvolvimento neuropsicomotor, deficiências visuais e 

auditivas (PESSOA et al. 2015; LIMA et al, 2014; LIMA, 2015; 

MIRANDA; CUNHA e GOMES, 2010). 

Os recém-nascidos prematuros de baixo peso são mais 

suscetíveis a alterações neurológicas e apresentam maiores 

fatores de risco para deficiência auditiva a nível periférico e/ou 

central. Por isso, considera-se importante o acompanhamento 
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periódico à nível ambulatorial contendo avaliações neurológicas 

e auditivas para assegurar um desenvolvimento adequado da 

criança até os três anos de idade (TIENSOLI et al, 2007; 

AZEVEDO, 2005).  

Em contrapartida, apesar dos avanços médicos e 

científicos existentes na área esses prematuros são submetidos 

a cuidados específicos para adequar a saúde geral como a 

permanência em UTIN por longos períodos, ventilação 

mecânica e uso de medicamentos ototóxicos. Com isso, os 

indivíduos nascidos com idade inferior a 37 semanas 

gestacionais, geralmente apresentam outros IRDAs 

associados, que podem agravar e conduzir a alterações 

neurológicas ou sensoriais, entre elas destacam-se as 

alterações auditivas periféricas e/ou centrais (CASALI E 

SANTOS, 2010; MELO et al, 2010). 

Korres et al. (2005) em seu estudo, encontraram como 

fatores de risco mais frequentes para deficiência auditiva em 

uma população de recém-nascidos de alto risco a 

prematuridade associada a outras intervenções como a 

utilização de medicamentos ototóxico, permanência em UTIN 

por mais de cinco dias, ventilação mecânica por mais de 24 

horas e baixo peso. 

Melo et al. (2010) refere a prematuridade como um 

indicador relevante para as alterações auditivas, não somente 

pelo fato da maturação das vias auditivas periféricas que 

encerra até o sexto mês de gestação, mas também pela 

necessidade dos recém-nascidos a cuidados intensivos como 

utilização de medicamentos ototóxicos de forma indiscriminada, 

ventilação mecânica e permanência em UTIN. 

Os recém-nascidos que passaram no teste ou reteste, 

mas apresentam algum indicador de risco para deficiência 
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auditiva são encaminhados para o monitoramento auditivo 

devido a possíveis alterações nas etapas de maturação da 

função auditiva e também pelas possibilidades de aparecimento 

tardio ou progressivo da deficiência auditiva. O monitoramento 

auditivo é importante nessa população e consiste em avaliar o 

desenvolvimento das habilidades auditivas e identificar 

qualquer tipo de alteração auditiva (JCIH, 2007; COMUSA, 

2010). 

Com isso, o JCIH (2007) e o COMUSA (2010) 

recomendam a realização da triagem auditiva neonatal nos 

neonatos nascidos com o Indicardor de Risco para Deficiência 

Auditiva (IRDA) e o acompanhamento audiológico nos três 

primeiros anos de vida, em virtude da possibilidade de 

aparecimento tardio dessa deficiência.  

A TAN ocorre frequentemente em duas etapas, teste e 

reteste e o tipo de protocolo usado pode ser influenciado 

quando o neonato apresenta indicadores de risco para a 

deficiência auditiva. O Comitê Multiprofissional em Saúde 

Auditiva (COMUSA), recomenda o registro do Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico -  PEATE Automático 

na intensidade de 35 dBNA na população com presença de 

IRDA e em casos que o resultado for de falha no teste são 

encaminhados para o reteste no período de sete a trinta dias, 

repetindo-se o mesmo procedimento. Esse método é 

preconizado, pois permite identificar além das perdas auditivas 

cocleares e retrococleares, incluindo o espectro da neuropatia, 

cujo tem maior prevalência na população de recém-nascidos 

com indicadores de risco (LEWIS, et al, 2010).  

Todos os RNs que falharam no reteste são 

encaminhados para o diagnóstico audiológico (FREITAS et al, 

2009; JCIH, 2007; COMUSA, 2010). 
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Deste modo, em virtude do aumento de neonatos 
nascidos com idade gestacional inferior a 37 semanas nos 
últimos anos e da prevalência da deficiência auditiva nessa 
população, o presente estudo tem como finalidade caracterizar 
o resultado da triagem auditiva neonatal em recém-nascidos 
prematuros de baixo peso. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODO 
 

Trata-se de um estudo descritivo, observacional de corte 

transversal, realizado em uma Maternidade Escola do Rio 

Grande do Norte, instituição pública responsável por mais de 

3.500 partos anual, com atendimentos vinculados 

exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS), na qual é 

considerada como Hospital referência terciária na assistência à 

mulher de alto risco gestacional e bebês de alto risco e funciona 

como um campo de ensino e aplicação prática para as 

profissões da área da saúde, cumprindo um meritório trabalho 

de ensino, pesquisa e atenção à população pobre. 

A amostra contou com a participação de 1389 neonatos, 

sendo incluídos os indivíduos de ambos os sexos, nascidos 

vivos na maternidade, cujo os pais assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e que não possuíam 

malformação da orelha externa e que foram submetidos ao 

agendamento para realização da triagem auditiva neonatal 

após alta-hospitalar, no período de outubro de 2015 à maio de 

2016.  

O teste de triagem auditiva foi realizado em uma sala 

silenciosa. Durante o procedimento, a mãe sentada em uma 

cadeira, segurava o recém-nascido em seus braços. Para a 

captação das respostas pelo equipamento, foi inserido, no 

meato acústico externo do bebê, o microfone-sonda com uma 
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oliva de borracha em sua ponta, auxiliando no vedamento do 

meato e consequentemente na obtenção das emissões.  

O resultado do teste de emissões otoacústicas evocadas 

por estímulo transiente foram avaliados de acordo com os 

critérios de passa e falha para a triagem auditiva adotados pela 

maternidade, sendo utilizado para a análise das emissões, a 

relação sinal/ruído apresentada nas bandas de frequência 

testada pelo equipamento.  

O próprio equipamento considera como resultado de 

“passa” a presença de resposta em 3 das 5 bandas testadas, 

onde os parâmetros utilizados para considerar a presença de 

resposta são: relação sinal/ruído igual ou superior a 6 dB e 

reprodutibilidade a partir de 50%.  

Para obter resultado de “passa” na triagem auditiva 

neonatal, os bebês precisaram “passar” nas duas orelhas, com 

base nos parâmetros estabelecidos pela instituição, 

independentes da presença de indicadores de risco para a 

deficiência auditiva, nos casos em que o bebê apresentou 

resultado de “passa” em apenas uma das orelhas ou em 

nenhuma das orelhas, o resultado da triagem auditiva neonatal 

foi de “falha”.  

Na ocorrência de falha na triagem auditiva, os recém-

nascidos são submetidos ao reteste após um período de 15 

dias, nos casos em que o bebê continua com o resultado de 

“falha” em uma ou em ambas as orelhas a conduta empregada 

é o encaminhamento imediato para o diagnóstico audiológico, 

permitindo uma avaliação detalhada do caso. 

A coleta aconteceu após a realização do exame por meio 

da consulta ao protocolo de anamnese desenvolvido pelas 

fonoaudiológas da maternidade, sendo resgatado os dados de 

identificação da mãe e do recém-nascido, presença de 
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indicadores de risco para deficiência auditiva, sexo, idade 

gestacional ao nascimento, peso ao nascimento e o resultado 

da triagem auditiva no teste e reteste. As informações coletadas 

na anamnese e no exame de emissões foram armazenadas e 

registradas no computador 2010® (Microsoft corporation) para 

gerenciamento do banco de dados. Em seguida, foi feito análise 

descritiva da ocorrência de bebês prematuros no estudo, como 

também das respostas de passa/falha na população com este 

IRDA. Com essa análise foi possível caracterizar o impacto dos 

vários níveis de prematuridade com o resultado da triagem 

auditiva neonatal. 

O presente estudo foi analisado e aprovado N° 1.144.397 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, sob financiamento próprio. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O aumento da população de lactentes prematuros, em 

virtude do avanço do conhecimento técnico e científico da 

assistência neonatal, aliado ao cuidado mais humanizado nos 

últimos anos, tem impulsionado o desenvolvimento de estudos 

abordando as possíveis consequências advindas do aumento 

dessa sobrevida (MIRANDA; CUNHA; GOMES, 2010; 

CARDOSO et al. 2011; CUSTÓDIO; CREPALDI; CRUZ, 2012). 

Com isso, faz-se necessário a explanação de novos estudos 

que abordem a temática relacionada ao resultado da triagem 

auditiva na população de prematuros. 

Tendo em vista o objetivo do presente estudo de 

caracterizar o resultado da TAN em neonatos prematuros 

atendidos em um serviço do SUS, foi possível identificar que o 

IRDA prematuridade ocorre com maior incidência nessa 
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instituição, bem como analisar a relação das respostas do teste e 

reteste nessa população. 

Com isso, neste capítulo serão associados os dados 

encontrados na literatura com os resultados identificados nesse 

estudo. 

Para a análise do presente trabalho, foi utilizada uma 

população de 1.389 bebês nascidos vivos que participaram do 

programa de triagem auditiva nesta instituição no período de 

outubro de 2015 à maio de 2016. 

 

Figura 1. Distribuição dos neonatos quanto à presença e ausência 

de IRDA (n=1389) 

 
Fonte: Autoria própria 2017. 

 

A “figura (1)” demonstra a distribuição da presença de 

IRDA nos neonatos triados, onde observa-se que dos 1389 

sujeitos que realizaram a triagem auditiva, 834 (60%) não 

possuem indicadores de riscos e 555 (40%) possuem 

indicadores de risco para o desenvolvimento da deficiência 

auditiva.  

Com IRDA

Sem IRDA

40,0 %

60,0 %
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Os resultados deste trabalho evidenciaram uma 

frequência de 40,0% de sujeitos com indicadores de riscos ver 

“Fig. (1)”. Corroborando com esta pesquisa, Lima (2013) 

identificou 42,3% e Borges (2015) encontrou 34,1% de 

neonatos com indicador de risco para perda auditiva. Esses 

estudos mostram um índice superior quando comparado ao 

estudo de Dantas et al. (2009), que identificaram apenas 10,0% 

e Onoda, Azevedo e Santos (2011) que encontraram 14,1% de 

neonatos com esses indicadores. A ocorrência elevada de 

indicadores para perda auditiva presentes nos estudos, 

justifica-se pelos avanços da tecnologia aplicada à assistência 

neonatal nos últimos anos, além do aperfeiçoamento de muitos 

profissionais de saúde que trabalham na área da neonatologia, 

permitindo uma maior qualidade da assistência prestada, 

ocasionando aumento da sobrevida nos neonatos e um 

crescimento e desenvolvimento adequado. 

Figura 2. Distribuição dos neonatos quanto à presença 

do IRDA prematuridade (n=555) 

 
           Fonte: Autoria própria 2017.  

Outros IRDAS

Prematuros de baixo
peso

35,0%

65,0%
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         Na população estudada foram identificados 555 (40,0%) 

bebês com IRDA, sendo a prematuridade o indicador com maior 

ocorrência na pesquisa, como pode ser observado na “Fig. (2)”. 

Destes, 65,0% dos bebês apresentam idade gestacional inferior 

a 37 semanas e baixo peso; 35,0% possuem outros indicadores 

de risco para a perda auditiva.  

           Na literatura, são encontrados estudos com diferentes 

resultados, sendo alguns com percentuais mais baixo, como foi 

observado na clínica em Porto Velho, com 6,7% com o IRDA 

prematuridade (BOTELHO et al. 2010); em contrapartida, foi 

encontrada uma percentagem mais alta com 32,8% no hospital 

das clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (GRIZ et 

al. 2010) e no estudo de Lima (2013) foi identificado a 

frequência de 23,7% do indicador prematuridade. O elevado 

percentual, pode ser justificado devido aos estudos terem sido 

desenvolvidos em maternidades, na qual é caracterizada pelo 

atendimento de referência à mulher de alto risco gestacional, 

além de serem estudos recentes onde o avanço tecnológico e 

científico se fazem presentes, na qual permite redução da 

mortalidade neonatal. 

Desta forma a amostra populacional de prematuros de 

baixo peso foi composta por 361 recém-nascidos, sendo 186 

(51,5%) do sexo feminino e 175 (48,5%) do sexo masculino 

“figura (3)”.  
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Figura 3. Distribuição dos neonatos prematuros de baixo peso 

quanto ao sexo (n=361) 

 
               Fonte: Autoria própria 2017. 

 

Figura 4. Distribuição dos resultados da TAN nos RNs com o 

indicador de risco prematuridade (n=361). 

 
              Fonte: Autoria própria 2017.  
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A “figura (4)” é referente a caracterização da amostra 

quanto a presença do indicador de risco prematuridade e seu 

resultado na triagem auditiva neonatal, na qual observa-se que 

343 neonatos (95%) obtiveram passa como resultado e 18 

prematuros (5,0%) obtiveram o resultado de falha, apesar de 

terem sido submetidos ao reteste. 

A faixa etária dos bebês prematuros de baixo peso, no 

dia da realização do exame, variou entre 2 e 133 dias, 

perfazendo uma média de 19 dias, com desvio padrão de 2 dias. 

Foi possível observar uma grande variabilidade na quantidade 

de dias pelo fato de algumas crianças permanecerem em 

unidade de terapia intensiva neonatal por longo período, na qual 

o exame de emissões otoacústica só era realizado após o 

prematuro demonstrar uma condição clínica estável.   
O COMUSA (2010) e o JCHI (2007) recomenda que a 

triagem seja realizada preferencialmente antes da alta 

hospitalar. Entretanto, o serviço fornecido na maternidade 

estudada, adota o método de agendamento e a triagem é 

realizada após a alta hospitalar, sendo observado que este fato 

pode estar contribuindo para um alto número de passa, devido 

à minimização dos impactos condutivos, onde 95,0% dos RNs 

com IRDA prematuridade obtiveram resultado de passa e 5% 

falharam no exame e que a realização do teste foi realizado com 

neonatos em uma idade média de 19 dias de vida. Houve essa 

elevada variação de dias, devido ao fato de alguns prematuros 

ficarem em UTIN por vários dias, sendo o exame realizado 

apenas no momento em que seu quadro clínico se estabiliza. 

 No estudo de Cavalcante e Isaac (2013) obtiveram um 

índice de 100% de “passa” na triagem auditiva, utilizando o 

método de agendamento do teste nos primeiros 28 dias de vida 

dos recém-nascidos. Estes achados corroboram com o atual 
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estudo ao encontrar resultados parecidos, comprovando a 

eficácia do agendamento da triagem, minimizando as 

interferências condutivas no exame pela presença de vérnix 

que pode interferir na passagem do estímulo acústico e alterar 

os resultados das emissões otoacústicas. Permitindo redução 

de resultados falso-positivo no teste, ou seja, diminuindo o 

número de bebês que falham na triagem com ausência de 

alteração auditiva. 

Diferindo desse estudo, Costa et al. (2016), demonstrou 

falha em 14,63% das crianças que apresentam IRDA, sendo 

esse índice de indivíduos encaminhados para o diagnóstico 

audiológico bastante superior ao preconizado pelos critérios de 

qualidade sugeridos pelo JCIH (2007), sendo justificado o 

achado no estudo pelo rigoroso critério de passa/falha utilizada 

na instituição onde foram coletados os dados. 

No entanto, é importante reforçar a necessidade do 

programa de triagem auditiva neonatal universal na 

maternidade estudada buscar seguir a orientação de utilização 

dos métodos sugeridos, as emissões otoacústicas em recém-

nascidos sem indicadores de risco para deficiência auditiva, e o 

exame com o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

- PEATE automático em crianças com IRDA, pois permite 

identificação das perdas cocleares e retrococleares 

precocemente. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados encontrados, foi possível verificar 

que a prematuridade é o indicador de risco para deficiência 

auditiva mais presente nessa instituição, na qual a alta 

presença de deficiência auditiva nesses indivíduos pode ser 
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correlacionada, principalmente pelo fato dessa população está 

susceptível a outros indicadores de risco para deficiência 

auditiva como permanência em unidades de terapia intensivas 

neonatais por mais de cinco dias, uso de medicações 

ototóxicas, muito baixo peso, assistência respiratória, níveis 

elevados de bilirrubina, intensificando assim, a probabilidade de 

alterações auditivas de curto ou longo prazo nessa população. 

Com relação ao resultado da triagem auditiva, apenas 

5% dos neonatos prematuros de baixo peso apresentaram falha 

no reteste e foram encaminhados para o diagnóstico 

audiológico antes dos três meses de vida, sendo esse valor 

próximo aos critérios de qualidade preconizado pelo JCIH 

(2007). 

Além disso, foi observado que o método de 

agendamento desenvolvido no local, demonstra efetividade, na 

qual foi notada diminuição no número de falha no teste e 

reteste, devido a minimização dos impactos condutivos 

causados pela presença de vérnix podendo esse método ser 

adotado em outras instituições.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AMORIM, A. M. de. et al. Efeito de supressão das emissões otoacústicas 
evocadas por estímulo transiente em lactentes de risco para perda auditiva 
nascidos pré- termo. Rev. CEFAC. v. 12, n. 5, p. 749-755, set./out. 2010. 
AZEVEDO, M. F. Triagem Auditiva Neonatal. Tratado de Fonoaudiologia, 
São Paulo, Ed: Roca, an: 2004. 
BETTIOL, H.; BARBIERI, M. A.;  SILVA, A. A. M. Epidemiologia do 
nascimento pré-termo: tendências atuais. Rev. Bras. Ginecol. 
Obstet.  vol.32, n.2, pp.57-60, 2010. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-72032010000200001 . Acesso em: 04 de 
set. de 2017. 
BORGES, M. F. Caracterização das respostas de emissões otoacústicas 
transiente como critério de análise de triagem auditiva neonatal. Rev. 
CEFAC. V. 10, n. 6, p. 144-150, 2015. 



CARACTERIZAÇÃO DO RESULTADO DA TRIAGEM AUDITIVA EM RECÉM-
NASCIDOS PREMATUROS DE BAIXO PESO 

70 
 

BOTELHO, M.S.N. et al . Caracterização da triagem auditiva neonatal da 
clínica Limiar em Porto Velho- Rondônia. Braz J Otorhinolaryngol. v.76, 
n.5, p.605-10, 2010. 
BUTUGAN, O. et al. Diagnóstico precoce da deficiência auditiva no 
primeiro ano de vida de crianças com alto risco através de audiometria de 
tronco cerebral. J. Pediatria. São Paulo, v. 22, n. 2, p. 115-122. 2000. 
CARDOSO, D.A. A.; et al. Crescimento de crianças nascidas 
prematuras. Arq Bras Endocrinol Metab. v.55, n.8, p.534-540. 2011. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302011000800006 . 
Acesso em 15 de setembro de 2017. 
CASALI, R. L.; SANTOS, M. F. C. Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico: padrão de respostas de lactentes termos e prematuros. Braz J 
Otorhinolaryngol. v. 76, n. 6, p. 729-38, 2010. 
CAVALCANTE, J. M. S.; ISAAC, M. L. Analysis of otoacoustic emissions in 
neonates at term and preterm. Brazilian Journal Of 
Otorhinolaryngology, São Paulo, v. 79, n. 5, p.582-588, set./out. 2013. 
COLELLA-SANTOS, M. F. et al. An auditory health program for neonates in 
ICU and/or intermediate care settings. Brazilian Journal Of 
Otorhinolaryngology, São Paulo, v. 79, n. 6, nov./dez. 2013. 
COSTA, A. P. C. et al. Avaliação do programa de triagem auditiva neonatal 
da Clínica Escola do Univag. Rev. CEFAC. v.18, n.2, p.335-340, 2016. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1982-021620161828715. Acesso 
em: 15 de outubro de 2017. 
CUSTODIO, Z.A.; CREPALDI, M.A.; CRUZ, R. M. Desenvolvimento de 
crianças nascidas pré-termo avaliado pelo teste de Denver-II: revisão da 
produção científica Brasileira. Psicol. Reflex. Crit.  v.25, n.2, p.400-406, 
2012.   
DANTAS, M. B. S et al. Resultados de um programa de triagem auditiva 
neonatal em Maceió. Rev. Bras.Otorrinolaringol. v.75 n.1 São Paulo; 
Jan./Fev. 2009. 
DÉLANO, P.; ROBLES, I.; ROBLES, L. Sistema eferente auditivo. Rev. 
Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello, v. 65, p. 55-62, 2005. Disponível 
em: http://www.sochiorl.cl/uploads/08(18). Acesso em: 02 de outubro de 
2017. 
FREITAS, V. S. et al. Análise crítica de três protocolos de triagem auditiva 
Neonatal. Pró-Fono Revista de Atualização Científica. jul/set; v. 21, n. 3, 
p.201-206, 2009. 
GRIZ, S.M.S. et al. Indicadores de risco para perda auditiva em neonatos e 
lactentes atendidos em um programa de triagem auditiva neonatal. Rev. 
CEFAC, São Paulo, v. 13, n. 2, 2010. 
Joint Committee on Infant Hearing. Year 2007 Position Statement: 
principles and guideslines for early hearing detection and intervention 
programs. Pediatrics, Illinois, v. 120, n. 4, p. 898-921, out. 2007. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=COSTA,+ANA+PAULA+CORDOVAL+DA


CARACTERIZAÇÃO DO RESULTADO DA TRIAGEM AUDITIVA EM RECÉM-
NASCIDOS PREMATUROS DE BAIXO PESO 

71 
 

KORRES, S. et al. Newborn hearing screening: effectiveness, importance 
of high-risk factors, and characteristics of infants in the neonatal intensive 
care unit and well-baby nursery. Otol. Neurotol., v. 26, n. 6, p. 1186-1190; 
nov. 2005. 
LIMA, H. S. S. Estudo dos indicadores de risco em triagem auditiva 
neonatal. Rev. CEFAC. v.2, n.4, p. 1- 55, 2013. 

LIMA, A. M. et al. Nutritional practices and postnatal growth restriction in 

preterm newborns. Rev Assoc Med Bras, São Paulo, v. 61, n. 6, p.500-

506, 2015. 

LIMA, P. A. T. et al. Fatores associados à restrição de crescimento 

extrauterino em recém-nascidos pré termos de muito baixo peso ao nascer. 

Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 90, n. 1, p.22-27, 2014. 

LEWIS, D. R. et al. Multiprofessional committee on auditory health – 
COMUSA. Brazilian Journal Of Otorhinolaryngology, São Paulo, v. 76, 
n. 1, p.121-128, jan./fev. 2010. 
MELO, A. D. P. et al. Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes em 
recém-nascidos a termo e pré-termo. Rev. CEFAC. Jan./Fev; v.12, n.1, p. 
115-121, 2010. 
MIRANDA, A. M.; CUNHA, D. I. B.; GOMES, S. M. F. A influência da 
tecnologia na sobrevivência do recém-nascido prematuro extremo de muito 
baixo peso: revisão integrativa. Rev. Min. Enferm.; v. 14, n. 3, p. 435-442, 
jul./set., 2010. 
ONODA, R. M.; AZEVEDO, M. F.; SANTOS, A. M. N. Neonatal Hearing 
Screening:failures, hearing loss and risk indicators. Braz J 
Otorhinolaryngol., São Paulo, v.77, n. 6, p.775-783, nov./dez. 2011. 
ORGANIZATION, W. H. WHO Recommendations on Interventions to 
Improve Preterm Birth Outcomes. WHO Recommendations on 
Interventions to Improve Preterm Birth Outcomes, p. 98, 2015.  
PESSOA, T. A. O. et al. O crescimento e desenvolvimento frente à 
prematuridade e baixo peso ao nascer. Av. Enferm. v.33, n.3, Set./Dez. 
2015. 
SILVA, D. P. C. et al. The importance of retesting the hearing screening as 
an indicator of the real early hearing disorder. São Paulo, Brazilian. J. 
otorhinolaryngol. v. 81, n. 4, Jul/Ago. 2015. 
SHARMA, A.; CAMPBELL, J. A sensitive period for cochlear implantation in 
deaf children. J Matern Fetal Neonatal Med. p. 151-153, 2011. Disponível 
em:<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3743531/> Acesso em: 
20 de set. 2017. 
SPERI, M. R. B. A criança com deficiência auditiva: da suspeita ao 
processo de reabilitação Fonoaudiológica.Verba Volant.  v. 4, n. 1, jan/jun. 
2013. 



CARACTERIZAÇÃO DO RESULTADO DA TRIAGEM AUDITIVA EM RECÉM-
NASCIDOS PREMATUROS DE BAIXO PESO 

72 
 

TIENSOLI, L. O. et al. Triagem auditiva em hospital público de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil: deficiência auditiva e seus fatores de risco 
em neonatos e lactentes. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, 
p. 1431-1441, jun, 2007. 
VILLELA, L. D. et al. Antropometria e composição corporal de recém-

nascidos pré-termo na idade gestacional e no peso equivalente ao termo. 

Revista de Nutrição, Campinas, v. 28, n. 6, p.619-629, 2015. 

 
 

 

 



COMPORTAMENTO SUICIDA NA ADOLESCÊNCIA: POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS PARA ENFERMAGEM 

73 
 

CAPÍTULO 4 
 

COMPORTAMENTO SUICIDA NA 
ADOLESCÊNCIA: POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS PARA ENFERMAGEM 
 

Jameson Moreira BELÉM1 

Valeska Virginia Freitas de SANTANA2 

Maria Juscinaide Henrique ALVES3 

1Enfermeiro, Mestre em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri, Professor 

substituto da Universidade Regional do Cariri; 2Enfermeira graduada pela Universidade 

Regional do Cariri; 3Orientadora, Enfermeira, Mestre em Enfermagem pela Universidade 

Regional do Cariri, Professora substituta da Universidade Regional do Cariri. 

e-mail: jam.ex@hotmail.com  

 
 

RESUMO: Este estudo objetivou apresentar as possibilidades 
e desafios da atuação do enfermeiro no contexto do 
comportamento suicida durante a adolescência. Trata-se de 
uma revisão narrativa da literatura, desenvolvida no período de 
outubro de 2016 a janeiro de 2017. O levantamento bibliográfico 
foi realizado nas bibliotecas virtuais Scientific Eletronic Library 
Online (SciELO) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e nas 
bases  de dadosLiteratura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico com os 
seguintes cruzamentos: Comportamento suicida AND 
Enfermagem; Suicídio AND Enfermagem. Foram selecionados 
para análise 12 estudos publicados. Para sistematizar o 
processo de coleta de informações, utilizou-se um formulário 
próprio construído para a pesquisa. Os dados obtidos foram 
analisados na íntegra e, posteriormente, foram discutidos 
conforme a literatura pertinente. Os resultados revelam que os 
profissionais de enfermagem apresentam participação 
determinante na prevenção do suicídio, entretanto, necessitam 
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quailificar as suas práticas para viabilizar o cuidado integrado. 
Conclui-se que a adolescência é um período importante do 
desenvolvimento humano, no qual deve-se desenvolver 
práticas direcionadas a minimizar situações de agravos, 
favorecer a qualidade de vida e promover o bem estar 
biopsicossocial.  
Palavras-chave: Adolescentes. Comportamento suicida. 
Suicídio. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra suicídio origina-se do latim sui (si mesmo) e 

caedes (ação de matar) e tem sentido de uma morte intencional 

autoinflingida (MOREIRA; BASTOS, 2015) que normalmente 

não dispõe de causa única ou isolada (SILVA et al., 2015). É 

considerado grande problema de saúde pública, uma vez que 

ocasiona consequências econômicas, financeiras e sociais 

para a sociedade como um todo (SILVA et al., 2015; BOTEGA, 

2015). 

Também denominado como morte voluntária ou morte 

intencional, tal fenômeno se correlaciona com uma série de 

fatores que podem ser de ordem sociológica, econômica, 

política, cultural e religiosa, como também psicológicos e os 

psicopatológicos, passando pelos genéticos e biológicos 

(GOMES, 2015). 

O risco de suicídio aumenta, segundo o número de 

tentativas e também encontra-se relacionado a intervalos de 

tempo menores entre as tentativas (BARBOSA et al., 2016; 

BURITI, 2015). 

Dentre os pacientes atendidos em áreas de emergência 

por tentativa de autoextermínio avalia-se que de 30 a 60% 

tentaram anteriormente e 10 a 25% tentarão outra vez no prazo 
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de um ano. Esse estudo também constatou, que 90% das 

mortes por suicídio aconteceram no período de 24 meses após 

a tentativa, sendo que 60% dos pacientes morreram no primeiro 

ano que sucedeu a primeira tentativa (VIDAL et al., 2014). 

Conforme o Ministério da Saúde (MS), o suicídio acarreta 

uma repercussão direta em pelo menos seis pessoas, podendo 

atingir centenas quando o ato acontece na escola ou no 

trabalho. No ano de 2000, um milhão de pessoas praticaram 

suicídio, resultando em uma morte a cada 40 segundos e uma 

tentativa a cada 3 segundos (ALVES; CADETE, 2014). 

O suicídio encontra-se entre as dez principais causas de 

morte na população mundial em todas as faixas etárias, 

ocupando o terceiro lugar no mundo com idade entre 15 e 34 

anos (ALVES; CADETE, 2014; BAGGIO; PALAZZO; AERTZ, 

2009). Comparativamente entre os gêneros, observam-se taxas 

superiores entre meninos do que entre meninas. No Brasil, os 

autores verificaram um aumento de 32,8% na população 

masculina, sendo que entre as mulheres, as taxas são mais 

elevadas para o planejamento e tentativa de suicídio.  Na região 

Sul do Brasil, foram encontradas médias superiores de 

comportamentos suicidas quando confrontada às demais 

regiões do pais (BAGGIO; PALAZZO; AERTZ, 2009). 

O comportamento suicida pode ser classificado em três 

categorias: ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio 

consumado (MOREIRA; BASTOS, 2015; ALVES; CADETE, 

2014). A ideação suicida compreende ideias, desejos e 

manifestações da intenção de querer morrer (VASCONCELOS; 

LÔBO, 2015; AZEVEDO, 2012). Ao passo que 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 (ALVES et al., 2016; 
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ALMEIDA; FLORES; SCHEFFER, 2013; ORES et al., 2012; 

ABREU et al., 2010). 

Segundo Silva et al. (2015), os dados epidemiológicos 

apontam um aumento progressivo da incidência nas taxas de 

suicídio da população brasileira, oscilando entre 4 e 5 para cada 

100 mil habitantes. Esses achados são particularmente 

relevantes na população adoelescente ao passo que é 

apontado como a principal causa de óbito entre a faixa etária de 

14 a 24 anos (BARBOSA et al., 2016; BURITI, 2015; BOTEGA, 

2015; BOTEGA 2014). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) situa 

adolescência entre a faixa etária de 10 a 19 anos, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), entre 15 e 24 anos de 

idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define 

como sendo criança a pessoa com idade até 12 anos 

incompletos e adolescente aquele que estiver entre 12 e 18 

anos (CUPA; KERNIER, 2012; BRASIL, 1990).  

Entender a adolescência envolve considerar a 

complexidade do processo de construção e definição da 

identidade humana (LEITE et al., 2011; VIEIRA; SILVEIRA; 

FRANCO, 2011) ao passo que os conflitos individuais se 

esbarram em contextos sociais, filosóficos, políticos, 

econômicos e religiosos, na tentativa de estruturar a 

personalidade (SILVEIRA et al., 2013a; SILVEIRA et al., 2013b; 

SILVA et al., 2015; SCHLOSSER; ROSA; MORE, 2014). 

O comportamento suicida no adolescente é determinado 

na maioria das vezes pelas condições de vulnerabilidades 

vivenciadas, sejam elas sociais, individuais ou programáticas 

(ALVES; CADETE, 2014). 

A curiosidade, a procura pelo novo, a carência de 

informações sobre os condicionantes e determinates de saúde, 
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a carência de um modelo educacional instigante, as 

dificuldades de acesso a serviços e cuidados de saúde sejam 

por determinações individuais, econômicas, politicas, sociais e 

ou culturais contribuem para que o adolescente se torne tanto 

no campo individual, como no coletivo, demasiadamente 

vulnerável (CUPA; KERNIER, 2012; ABREU et al., 2010). 

Tendo em vista o contexto de saúde apresentado e a 

pertinência de serem apontadas medidas interventivas sobre 

este contexto de vulnerabilidade da população brasileira com 

enfoque para adolescentes, este estudo objetivou apresentar as 

possibilidades e desafios da atuação do enfermeiro no contexto 

do comportamento suicida durante a adolescência. 

Destaca-se o enfermeiro como importante articulador 

das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde e portanto importante 

mediador de medidas interventivas eficazes ao enfrentamento 

do suicídio na adolescência.  

Considerando que o impacto social e psicológico do 

suicídio no adolescente, família e sociedade abrange um 

indicador de saúde importante, a presente pesquisa busca 

contribuir para difusão da discussão em torno a temática  e 

assim, fortalecer as estratégias de enfrentamento que 

possibilitem a diminuição de tais comportamentos nesta 

população. 

 

2 MATERIAIS E MÈTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, 

desenvolvida no período de outubro de 2016 a janeiro de 2017. 

Este método de pesquisa consiste na busca e análise de 

documentos (artigos, manuais, trabalhos de conclusão de 
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curso, portarias, dentre outros) de uma determinada área do 

conhecimento, direcionada a responder as questões que 

norteiam o desenvolvimento do estudo.  

Na revisão narrativa da literatura, assim como em outros 

tipos de revisão da literatura, busca-se nos estudos evidências 

sobre determinada questão, que possibilitem compilar 

informações e apresentar aspectos conclusivos sobre temáticas 

de interesse cientifico.  

Esse tipo de trabalho tem potencial importância na 

determinação, orientação das práticas profissionais logo que 

possibilitam clareza sobre a produção cientifica do 

conhecimento, sua veracidade, confiabilidade e aplicabilidade 

cientifica em diferentes contextos e realidades.    

A busca de dados ocorreu com os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeSC) utilizando o operador boleano AND 

com os seguintes cruzamentos: Comportamento suicida AND 

Enfermagem; Suicídio AND Enfermagem. O levantamento 

bibliográfico foi realizado nas bibliotecas virtuais Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO); Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) e nas bases Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico. Em todas a 

fontes foram realizados os dois cruzamentos. 

Foram estabelecidos como filtros para a busca; texto 

completo disponível para leitura na íntegra; idiomas em 

português, inglês e espanhol; artigos, dissertações e teses 

como tipo de documento; e ano de publicação em um escopo 

de oito anos (2008 a 2016). 

Após a realização da busca procedeu-se a leitura dos 

títulos e resumos dos trabalhos identificados, onde foram 

considerados como critério de inclusão manuscritos que 
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versassem sobre a temática em estudo. Os demais estudos 

foram excluídos por inadequação temática.  

Assim, foram selecionados para análise em meio 

eletrônico 12 estudos publicados. Para sistematizar o processo 

de coleta de informações, utilizou-se um formulário próprio 

construído para a pesquisa que abordava os dados de 

identificação do documento analisado (título, autores, base de 

indexação, ano publicação, desenho metodológico) e os 

resultados referentes ao objeto de estudo. 

Os dados obtidos foram analisados na íntegra, sendo 

extraídos os conteúdos que versassem sobre o objetivo de 

estudo e posteriormente foram discutidos conforme a literatura 

pertinente. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A enfermagem constitui-se uma profissão histórica, 

ideologicamente alicerçada em princípios que objetivam o 

cuidado humano. Deve ser facilitadora das ações de promoção 

e prevenção da saúde, conduzindo o bem-estar fisiológico, 

social, cultural, espiritual e emocional do paciente e, 

possibilitando melhores formas de enfrentamento do processo 

saúde/doença (CARBOGIM, 2012; MORAES et al., 2009).  

Estes profissionais possuem competências múltiplas e 

um campo de atuação amplo, socialmente reconhecido 

(BACKES; ERDMANN; BUSCHER, 2010; PIRES, 2009).  

Atrelado a isso, o acelerado desenvolvimento pelo qual os 

países vêm passando, exigem destes, valores como 

compromisso e autodisciplina na execução da sua prática 

assistencial, capacidade para extrapolar as oportunidades, 

concretizar/protagonizar sistemas de relações e interações para 
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modificação do atual contexto de saúde populacional (SOUZA; 

BARROZO, 2009; BACKES; ERDMANN; BUSCHER, 2010).  

A complexidade dos problemas sociais, apontam para a 

necessidade de uma compreensão ampla das necessidades do 

ser humano em sua integralidade, exceder-se o paradigma 

biomédico de práticas curativistas e, desenvolverem-se 

estratégias capazes de recuperar a vida e garantir a dignidade 

humana (BACKES; ERDMANN; BUSCHER, 2010).  

O cuidado enquanto pilar profissional da enfermagem se 

apresenta nesse intento como um movimento de transformação 

biopsicosociocultural. Implica interagir com o outro, estabelecer 

relações, proporcionar assistência baseada no respeito às 

individualidades e atendimento as especificidades (BACKES; 

ERDMANN; BUSCHER, 2010; SILVA; FERREIRA, 2009), não 

sendo sinônimo de bondade, mas significa entender 

autenticamente o que é importante (OLIVEIRA; CARRARO, 

2011). 

Os modos de cuidar em enfermagem não podem ser 

compreendidos dentro de um contexto de pretensa 

neutralidade, mas a partir da dimensão social, politica e, sua 

implicação sobre a vida dos indivíduos. O que remete a 

compreensão do contexto sócio coletivo em este se insere 

(SILVA; FERREIRA, 2009). Não é possível pensar às praticas 

assistenciais como teorização da ação. O seu exercício, seja 

individual ou coletivo, deve atentar-se as constantes mudanças 

do desenvolvimento pessoal, para assim, possibilitar a 

compreensão e reflexão epistemológica do processo 

(OLIVEIRA; CARRARO, 2011).  

O cuidado autêntico vai além da assistência à doença, 

assiste ao indivíduo, ajuda-o a estabelecer responsabilidades 

sobre seu próprio ser, possibilitando sua autonomia e 
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empoderamento sobre sua situação de saúde, o reconhecendo 

como coparticipante do processo de cura e reabilitação. O 

intuito é promover assistência holística, diferenciada, 

fundamentada na relação interpessoal entre 

profissionais/clientes e profissionais/profissionais (SOUSA; 

BARROSO, 2009).  

Na atualidade é notório a representatividade do 

desenvolvimento científico e tecnológico nas práticas de saúde, 

tanto quanto as suas deficiências para responder 

adequadamente as diversas necessidades da população. É 

considerável relembrar os conceitos que norteiam o cuidado em 

saúde, refletindo o encontro terapêutico, fortalecendo a 

qualidade e efetividade da assistência (MELLO; LIMA, 2010). 

O conceito de cuidado, inerente do ser humano, abarca 

todas as relações determinadas por ele com o mundo. Deste 

modo, as ações de enfermagem não se limitam exclusivamente 

ao uso do critério clínico, da prescrição de cuidados, do 

diagnóstico e da análise terapêutica. Há de se observar também 

as questões que sejam capazes de ir além dessa conjuntura e 

permitam ver as relações que se determinam consigo e com o 

outro (SILVEIRA et al., 2013a; SILVEIRA et al., 2013b). 

Neste sentido, o cuidado humano é concebido como o 

centro da práxis de enfermagem, compreendido como 

competência profissional por meio do compromisso com o outro 

em sua integralidade. Instigando uma postura profissional para 

atender as multidimensões da pessoa humana, 

correlacionando o saber cientifico e o ser humanístico. Assim 

sendo, deve transcender a ação técnica (NUNES; SILVA; 

PIRES, 2011). 

A atuação da enfermagem na prevenção dos 

comportamentos suicidas pode ser orientada pelos fatores 



COMPORTAMENTO SUICIDA NA ADOLESCÊNCIA: POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS PARA ENFERMAGEM 

82 
 

conhecidos por protetores, seja no nível individual ou coletivo. 

De acordo com Silva (2014) são considerados fatores 

protetores: apoio familiar, comunicação funcional, bom 

relacionamento social, auto regulação emocional, autoconceito 

positivo, confiança em si, envolvimento em atividades 

comunitárias, acessibilidade a conselhos, bom relacionamento 

com colegas de escola, professores e adultos que façam parte 

do seu convívio diário, como também os fatores culturais, 

sociais e demográficos.  

É nesse contexto que a comunicação é apresentada 

como instrumento básico para a operacionalização/efetivação 

do cuidado de enfermagem. Apesar dos avanços tecnológicos 

desenvolvidos largamente em todo o mundo a comunicação 

ainda se apresenta como principal ferramenta diagnóstica e 

terapêutica. Ela está presente em todas as ações realizadas 

pelo enfermeiro, seja para orientar, informar, apoiar, confortar e 

ou atender as necessidades básicas.  Devendo, portanto, ser 

utilizada como estratégia para desenvolver e aperfeiçoar o 

saber-fazer profissional (FERREIRA et al., 2010).  

Conceitualmente, a comunicação é entendida como um 

processo continuo de compreender e compartilhar mensagens 

enviadas e recebidas; meio pelo qual as pessoas interagem,  

sendo efetivada pela compreensão da mensagem entre o 

emissor e o receptor (intercâmbio compreensivo)  a partir do 

qual as pessoas se percebem, partilham significados, 

pensamentos e propósitos (GASPAR et al., 2015).  

A comunicação é ferramenta inerente ao comportamento 

humano, base dos relacionamentos interpessoais, permeia 

todas as ações e desempenho das suas funções.  É fenômeno 

interativo e interpretativo, a partir do qual se compartilha 
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vivências e práticas, ao passo que se satisfaz a necessidade de 

seres relacionais (MORAIS et al., 2009). 

A religião também é apontada como um fator de proteção 

ao suicídio, junto de morar com a família ou amigos, da mesma 

maneira que a prática de atividades sociais que previnam o 

isolamento social, como frequentar clubes e associações são 

considerados fatores de proteção (BANDO, 2008). 

Partindo do pressuposto que o cuidado perpassa todo o 

objeto da profissão enfermagem, tem-se que geralmente este 

profissional é o primeiro a ter contato com o paciente após uma 

tentativa de suicídio. A observação e gestão pertinente desses 

pacientes é imprescindível para implementar o adequado 

tratamento e diminuir os riscos futuros de comportamentos 

suicidas (NAVARRO; MARTINEZ, 2012). 

O primeiro contato é uma importante oportunidade para 

que os profissionais de saúde possam discernir o potencial de 

risco para o suicídio e seja capaz de intervir para reduzi-lo. 

Apesar disso, na maioria das vezes, essa oportunidade é 

desperdiçada, tanto pelas características do serviço ou por 

despreparo para lidar com pacientes com comportamentos 

suicidas. Frequentemente, esses indivíduos são apontados 

como pertencentes a um grupo que exibe comportamentos 

estereotipados, mais do que como um usuário singular, único, 

e a inclinação da maioria dos profissionais é também manifestar 

uma conduta marcada pela hostilidade, rejeição e preconceito 

(VIDAL; GONTIJO, 2013). 

O profissional enfermeiro inserido em qualquer nível de 

atenção precisa estar qualificado e pronto para reconhecer as 

características que o paciente com potencial suicida apresenta, 

como pensamentos e condutas que retratem desesperança, 

desamparo e desespero. É preciso abordar o paciente de forma 
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clara e cuidadosa, estabelecendo a calma e empatia, 

dispensando as diversas atitudes julgadoras (REISDORFER et 

al., 2015). 

As atitudes estigmatizantes interferem negativamente no 

tratamento e na atenção recebida pelos pacientes, além de 

influenciar diretamente como obstáculo para a busca de ajuda, 

ingresso no tratamento, aceitação e eficácia do mesmo. Estudo 

comprova a existência de preconceito partilhado entre 

profissionais de enfermagem e médicos sobre os pacientes que 

se auto-lesionam, definindo-os como manipuladores e 

chamadores de atenção ou atribuem o fenômeno suicídio como 

manifestações histéricas (NAVARRO; MARTINEZ, 2012). 

Para Reisdorfer et al. (2015) o atendimento a pessoas 

em situações que envolvem comportamento suicida 

compreende acolher o paciente, ouvir atentamente, sem 

subestimar os sentimentos e ideias das pessoas que tentaram 

suicídio ou apresentam ideação suicida Os cuidados também 

abrangem a avaliação do estado emocional e do risco para o 

suicídio, por conseguinte, se favorece a adesão de medidas de 

vigilância na lógica de evitar futuras tentativas de suicídio, 

intervenções relacionadas aos aspectos físicos comprometidos, 

além de estabelecer uma rede de apoio junto com os serviços 

especializados, familiares, cuidadores e prestar assistência 

medicamentosa, se necessário. 

Vale salientar que existe uma maior compreensão de 

pacientes com comportamento suicida entre profissionais de 

saúde mental. Estes possuem habilidades para a assistência 

aos pacientes psiquiátricos e tem melhor autonomia para tratar 

do paciente suicida. Um dos mais relevantes motivos apontados 

pelos pacientes da atenção psiquiátrica e de saúde mental para 

não procurar ou seguir com o tratamento é o estigma que 
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confrontam. A atenção ineficaz ao paciente com 

comportamento suicida pode intensificar a situação que o fez 

buscar o suicídio e a recusa em procurar os serviços de saúde 

em situações futuras (NAVARRO, MARTINEZ, 2012). 

As políticas públicas de prevenção ao suicídio são pouco 

consideradas no Brasil, apesar de ser uma problemática 

importante que requer bastante reflexão e pesquisa.  Vivencia-

se a subnotificação do fenômeno e os desafios enfrentados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), para execução de programas 

baseados no modelo de promoção da saúde. Observa-se o tabu 

frente ao tema, o atendimento negligenciado e o 

comportamento social da mídia, muitas vezes, banalizando os 

fenômenos e mostrando-os de forma sensacionalista, como 

também a facilidade de se aproximar dos métodos para cometer 

suicídio e o abuso das substâncias químicas (MACHADO; 

LEITE; BANDO, 2014). 

A Portaria n° 1.816/2006 que institui as Diretrizes 

Nacionais para prevenção do Suicídio dispõe sobre as formas 

de se desenvolver estratégias de promoção e qualidade de 

vida, de educação, proteção, e recuperação da saúde, 

organizar linhas de cuidados integrais em todos os níveis de 

atenção, assegurar o acesso as diferentes modalidades 

terapêuticas, e ampliar estratégias de informação, comunicação 

e de sensibilização da sociedade, enfatizando que o suicídio é 

um problema de saúde pública e pode ser evitado (BRASIL, 

2006).    

Nesse direcionamento, surge a campanha do Setembro 

Amarelo, essa intervenção acontece em todo mundo, ganhando 

força no Brasil a partir de 2014 pelo Centro de Valorização da 

Vida (CVV). Foi instituído o dia 10 deste mês como o dia 

mundial de prevenção ao suicídio, e que visa conscientizar a 
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população sobre suas origens, prevenção e tratamento. O 

objetivo fundamental do Setembro Amarelo é desconstruir 

tabus, quebrar silêncios, realizando forte trabalho de 

conscientização da população das causas e meios para 

prevenir o suicídio. 

As Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) também 

apresenta papel importante na prevenção do comportamento 

suicida; seu objetivo é a ampliação e articulação dos pontos de 

atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades advindas do uso de crack, álcool e 

outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2011). Os profissionais enfermeiros atuantes devem ter o olhar 

atento para implementação dos fatores protetores relacionados 

a este fenômeno. 

Destaca-se o fortalecimento da cultura da paz e de 

prevenção das violências a partir da corresponsabilidade nos 

processos educativos entre profissionais da saúde e educação, 

responsáveis, pais e demais membros da comunidade 

(MACHADO; LEITE; BANDO, 2014). Assim como considera-se 

a importância destas ações no âmbito escolar, mobilizando 

equipes de atenção básica, centro de referência de assistência 

social, conselho tutelar, equipes de saúde mental, entre outros 

(BRASIL, 2006). 

As intervenções terapêuticas dos profissionais de 

Enfermagem são de extrema importância e devem oportunizar 

o cuidado integral ao ser humano, atender suas necessidades 

biopsicossociais, disseminar conhecimentos aos pacientes e 

também aos familiares. Para tanto, devem estar atentos a 

qualificação das suas práticas para trabalhar adequadamente 

com essa temática. 
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4 CONCLUSÕES  

 

O impacto social, econômico, politico, individial, familiar, 

cultural e comunitário do comportamento suicida na população 

adolescente justifica sua magnitude enquanto problema de 

saúde pública na atualidade. Envolve considerar quais fatores 

são determinantes para ocorrência de tais processo e quais as 

pontos de interveção determinantes para transformação dessa 

realidade. 

A ideação suicida tem as mesmas características 

fenomenológicas do suicídio, se diferenciando apenas quanto 

ao desfecho, que não é fatal, neste sentido, saber proceder 

diante dessas situações é indispensável. É fundamental que 

seja garantido o acolhimento, reconhecimento das 

necessidades de saúde e seguimento do tratamento para que 

o indivíduo possa reestabelecer vínculos e prosseguir sua vida 

familiar, escolar e social. Logo, refletir sobre as diversas 

oportunidades de atuação é fundamental para identificar e 

perceber o paciente e sua família, assumindo medidas 

assistenciais a cada caso com uma rede de cuidado 

humanizado.  

Os profissionais de enfermagem apresentam 

participação significativa nesse processo, sendo 

caracteristicamente reconhecidos pela impletação do cuidado 

humanizado e pelo contato continuado com o paciente, de 

modo que apresentam maiores possibilidades de estabelecer 

vínculos, reconhecer as necessidades particulares de cada 

individuo, seus comportamentos de risco, vulnerabilidades e 

atuar prontamente sobre essa informações.  

Além disso, é necessário considerar que a temática afim 

ao comportamento suicida é permeada de tabus e estigmas 
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que, muitas vezes, determinam fragilidades profissionais para 

intervir prontamente nestas realidades. Logo, a avaliação do 

comportamento suicida ainda permanece como entrave na 

atuação destes profissionais, porém, na maioria das vezes, ela 

é mais relevante do que o entendimento da sua causa.  

Vale salientar que a preocupação com as pessoas com 

comportamento suicida deve estar presente em todos os 

serviços ao longo das redes de atenção à saúde. Deve-se 

fortalecer o cuidado integrado, intersetorial e multiprofissional, 

fortalecido pelo compromisso ético das diferentes classes 

profissionais; por meio da soma dos saberes comprometidos, 

contribui-se para que a situação seja elucidada da forma mais 

equânime possível, consolidando ações que se relacionam ao 

fenômeno e condutas que se complementam. 
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RESUMO: A construção de um planejamento estratégico de 
saúde é uma ação que adota como pressuposto o princípio da 
integralidade, buscando ampliar o olhar para o usuário a partir 
da multiprofissionalidade. O trabalho de uma equipe 
multiprofissional deve ser baseado nas necessidades do 
usuário e contribuirá para disponibilizar ao paciente um serviço 
completo, abarcando suas reais necessidades, promovendo 
uma saúde de qualidade e fortalecendo o serviço da Atenção 
Básica. Esse trabalho significa agrupar um conjunto de pessoas 
e desenvolver determinadas ações que visam um só propósito 
e um só objetivo. Atuando de forma isolada na atenção básica, 
o profissional de saúde acaba não adotando as diretrizes e 
requisitos das políticas de saúde, gerando, possivelmente, uma 
ineficácia no desenvolvimento do cuidado em saúde dos 
usuários. O objetivo desta pesquisa é identificar as fragilidades 
no âmbito da Atenção Básica com o olhar voltado ao trabalho 
multiprofissional e traçar um planejamento estratégico para a 
situação-problema encontrada, visando o melhor rendimento 
dos profissionais.  Foi desenvolvida uma pesquisa exploratória 
e descritiva, com abrangência qualitativa. Fizeram parte da 
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pesquisa, quatro Unidades Básicas de Saúde localizadas no 
município de Cabedelo – PB. Os profissionais dessas unidades 
que foram avaliados, responderam um roteiro de entrevista 
semiestruturado que investigou as fragilidades encontradas no 
âmbito de trabalho. Constatou-se como principal problema a ser 
engrentado, a dificuldade de comunicação entre os 
profissionais, culminando com a construção de um Projeto 
Terapêutico Singular – PTS, envolvendo toda a equipe de uma 
das Unidades pesquisadas.   
Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Integralidade. 
Projeto Terapêutico Singular. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma Rede de Atenção à Saúde (RAS) quando orientada 

pela Atenção Básica (AB) tende a ser mais resolutiva e 

equitativa. Os princípios e as diretrizes estabelecidos para este 

espaço de atenção, quando são efetivamente incorporados, 

contribuem fortemente para que as ações estejam em 

concordância com os problemas e as necessidades de saúde 

dos indivíduos e grupos sociais dos territórios. A Atenção 

Básica está entre os compromissos prioritários do Ministério da 

Saúde, uma vez que é eixo de suporte do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Essa priorização se traduz não só no discurso, 

mas também na preparação da política que tem como critério a 

expansão e o desenvolvimento da Atenção Básica no País. 

Destacando-se como desafio a ampliação do acesso e a 

melhoria da qualidade e da resolutividade das ações na AB 

(BRASIL, 2014). Pode-se entender que a Atenção Básica é o 

primeiro contato integral de entrada dos serviços de saúde e é 

reconhecidamente a chave principal para os sistemas. Esse 
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conhecimento fundamenta-se no desenvolvimento da 

população dos países que a adotaram como prioridade.   

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

o objetivo da Atenção Básica é desenvolver uma atenção 

integral com impacto na saúde, na autonomia das pessoas e 

nos determinantes da saúde coletiva, mediante um conjunto de 

práticas de cuidado e gestão, sendo a primeira chamada 

integralidade (BRASIL, 2012). Pode-se afirmar que, a 

integralidade é entendida como uma atenção em saúde que 

congrega tanto as ações de tratamento e reabilitação quanto às 

de prevenção e promoção, nos diversos níveis de 

complexidade, sendo um dos princípios fundamentais do SUS 

(DOMINGOS et al., 2016). Introduzir no sistema de saúde 

novas racionalidades, como o princípio da integralidade, 

pressupõe que o profissional de saúde mude sua prática ao 

desenvolver um olhar novo para o doente, para o colega de 

trabalho e para si mesmo, com vistas a ir além da realização de 

atos formais. Também, pressupõe instituir espaços de 

encontros e de trocas que fortaleçam a articulação da ação e 

integração entre os profissionais (PIROLO et al., 2011). 

 O fortalecimento da Atenção Básica no País tem 

sido realizado prioritariamente através da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), com a organização de objetivos, metas e 

indicadores específicos. Visando apoiar, qualificar e 

complementar o trabalho das equipes de Saúde da Família – 

SF (HORI; NASCIMENTO, 2014). Desde 1994, a AB tem sido 

reorientada pela ESF, que se caracteriza por ações de cuidados 

integrais, individuais e coletivos direcionados as famílias, 

seguindo os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2011). O planejamento estratégico apresenta como 

responsáveis, os níveis de organização, contemplando a 
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formulação dos objetivos e a escolha das estratégias 

(OLIVEIRA, 2013). Dessa forma, entende-se que a ESF é um 

conjunto de ações e serviços com base no reconhecimento das 

necessidades da população e propõe que a atenção à saúde 

centre-se na família, priorizando ações de promoção, proteção 

e recuperação de saúde, de forma integral e continuada.  

Dentro da ideia de apoiar à inserção e a consolidação da 

Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e ampliar 

as ofertas de saúde, assim como a abrangência, a 

resolutividade, a territorialização, a regionalização e ampliação 

das ações da AB, o Ministério da Saúde, a partir de experiências 

municipais e de debates nacionais, criou os Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família (NASF), por meio da Portaria nº 154, de 24 

de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008. De 

acordo com o Ministério da Saúde, o NASF constitui-se como 

um dispositivo estratégico para a melhoria da qualidade da 

Atenção Básica, uma vez que amplia o sentido destas ações e, 

por meio do compartilhamento de saberes, amplia também a 

capacidade de resolutividade clínica das equipes. O NASF é 

uma equipe com profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento e atua com os profissionais das equipes de 

Saúde da Família, compartilhando e apoiando as práticas em 

saúde nos territórios sob responsabilidade das equipes da AB 

(BRASIL, 2014). 

 Sendo assim, entende-se que a somatização do NASF 

com a ESF tem a finalidade de consolidar a humanização da 

saúde e o atendimento integral aos usuários do SUS, através 

de estratégias de ação e produção do cuidado que coloquem o 

usuário no centro da atenção, tornando-se necessário a 

preconização da relação interprofissional. O trabalho em equipe 

é o elemento essencial para a elaboração pactuada e 
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compartilhada dos saberes. De acordo com Hori e Nascimento 

(2014), os profissionais de saúde atuantes na AB precisam 

muitas vezes lidar com situações no cotidiano de duras e 

violentas condições sociais, além dos adoecimentos. Em 

consonância com os princípios do SUS, eles têm sido intimados 

a estruturar trabalhos e a transformar modos de fazer visando 

o atendimento integral, priorizando as atividades preventivas e 

mantendo os serviços assistenciais. 

O trabalho em equipe deve ser baseado nas 

necessidades dos usuários, integralidade das ações e 

interdisciplinaridade e, para tanto, são propostas mudanças na 

forma de organização e relações entre os membros da equipe 

e desta com os usuários. Através disso, o presente trabalho tem 

como objetivo identificar as fragilidades no âmbito da Atenção 

Básica com o olhar voltado ao trabalho multiprofissional e traçar 

um planejamento estratégico para a situação-problema 

encontrada, visando o melhor rendimento dos profissionais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com 

abrangência qualitativa. Foram realizadas visitas pelas 

discentes do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de 

Joao Pessoa – UNIPÊ, em 4 unidades de saúde da família na 

cidade de Cabedelo – PB (Jacaré, Renascer III, Jardins e Monte 

Castelo). A escolha das referidas unidades deveu-se ao fato de 

estarem vinculadas às ações desenvolvidas pela disciplina 

Estágio Supervisionado I do referido curso. Com isso, foram 

realizadas visitas com o intuito de conduzir uma avaliação para 

os profissionais que foram incluídos pelo fato de pertencerem 

ao quadro de profissionais de saúde que atuam na AB do 
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município e que se disponibilizaram a responder um roteiro de 

entrevista semiestruturado, para a averiguação das 

necessidades e problemas mais recorrentes em suas 

respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Essas visitas 

foram acompanhadas pelo supervisor responsável do UNIPE, 

juntamente com as alunas. Nesse roteiro de entrevista 

semiestruturado, encontravam-se perguntas sobre as 

fragilidades dos serviços, as ações de planejamentos que eram 

adotadas por esse mesmo serviço, a interação da gestão e suas 

estratégias de trabalho, satisfação no âmbito de trabalho e 

quais as metas que são estabelecidas para a melhoria do 

atendimento. 

A partir da avaliação, a intervenção ocorreu na unidade 

em que mais foram destacados problemas. Dentre as unidades 

avaliadas, a UBS Jacaré apresentou uma demanda maior 

referente às outras. Decorrente disso, o estudo foi realizado 

nesta UBS.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma vez realizadas as entrevistas com os profissionais, 

destacaram- se problemas como falta de comunicação entre os 

mesmos, falta de medicamentos e alta demanda de pacientes 

em um único, o que acabava gerando filas de espera para as 

consultas na Unidade. Diante dessas necessidades, elaborou-

se uma classificação da priorização dos problemas através de 

debates entre alunas e os profissionais. Sendo evidenciado o 

grau de importância maior para falta de comunicação, em 

seguida a falta de medicamentos e finalizando a questão das 

filas de espera. 
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Como planejamento estratégico de saúde e para 

fortalecer o vínculo entre os profisionais, propôs-se a 

construção de um Projeto Terapêutico Singular (PTS). De 

acordo com o Ministério da Saúde, o PTS constitui-se, em um 

conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, 

para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão 

de uma equipe interdisciplinar, que pode ser apoiada pela 

equipe NASF. É uma variação da discussão de “caso clínico” e 

geralmente é dedicado às situações mais complexas (BRASIL, 

2014). A construção de um PTS implica, necessariamente, na 

revisão de posicionamentos profissionais e pessoais, tanto no 

trabalho em equipe, como junto ao usuário. Desenvolver um 

PTS exige também um reconhecimento da forma como 

comunicar e propor diálogos, entendendo que a comunicação, 

seja ela por meio de palavras e gestos, afeta e impacta 

diretamente o comportamento humano (MIRANDA; COELHO; 

MORÉ, 2012). 

O PTS inclue uma troca de saberes entre profissionais, 

atividade essencial no cuidado em saúde. No cuidado em saúde 

enfatiza-se a construção do projeto terapêutico singular 

enquanto atividade rotineira a ser desenvolvida nos serviços de 

a serem oferecidos aos usuários, uma vez que o mesmo busca 

atender a demandas de saúde complexas e por isso conta com 

uma equipe multidisciplinar, articulando saberes e troca de 

conhecimentos, possibilitando autonomia ao usuário, tornando-

o sujeito ativo na construção do processo de saúde (SILVA et 

al, 2013). 

Diante desta proposta, realizou-se uma reunião com os 

profissionais da Atenção Básica e do NASF, tendo como 

finalidade a construção do PTS para uma determinada família 

de situação crítica do território da unidade. A principio as 
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dificuldades foram encontradas, quando os profissionais não se 

disponibilizaram para discutir o caso em grupo. Com isso foi 

ressaltado a importância da integralidade e do trabalho em 

equipe. Inicialmente, foi constatada relativa dificuldade em 

realizar a reunião dada a objeção da Equipe, considerando a 

fragilidade do vínculo interprofissional existente entre eles, 

muito embora o encontro tenha se realizado satisfatoriamente. 

Os profissionais presentes na reunião foram: médico, 

fisioterapeuta, Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

nutricionista, psicóloga, juntamente com as estagiárias de 

fisioterapia e o supervisor responsável. A discussão abrangeu 

o contexto familiar de um usuário de quatro anos de idade, 

acometido por paralisia cerebral, que perdeu o pai há três anos 

e a mãe recentemente. Após a morte da mãe, passou a morar 

com uma irmã, a qual tem uma filha de seis anos e mora junto 

com o companheiro. A sua filha não frequenta a escola e o seu 

companheiro faz o uso de álcool em excesso. Após a morte da 

mãe, a criança permanece sem a guarda definida. Depois de 

um determinado tempo, as crianças passaram a residir com a 

avó materna, em condições precárias de moradia. Durante a 

análise da situação, os profissionais montaram quatro fases 

para a construção do PTS:  

1ª FASE - Identificar os problemas. Segundo o Ministério 

da Saúde (Brasil, 2014), para a Política de Humanização do 

Sistema Único de Saúde, na primeira fase é realizada uma 

avaliação ampla que considera a integralidade do sujeito (nos 

seus aspectos físicos, psíquicos e sociais) e que possibilita uma 

conclusão a respeito dos riscos, vulnerabilidade, resiliências e 

potencialidades do mesmo. Deve tentar captar como o sujeito 

singular se produz diante de forças como as doenças, os 
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desejos e os interesses, assim como também o trabalho, a 

cultura, a família e a rede social;  

2ª FASE - Direcionar os encaminhamentos dos 

problemas. Após realizados os diagnósticos, as equipes que 

desenvolvem o PTS fazem propostas de curto, médio e longo 

prazo, quais serão discutidas e negociadas com o usuário em 

questão. São realizadas definições de ações e metas (BRASIL, 

2014). 

3ª FASE - Estabelecer os responsáveis por esses 

encaminhamentos. É importante definir as tarefas de cada um 

(usuários, equipe de AB e NASF) com clareza. Além disso, 

estabelecer que o profissional com melhor vínculo com o 

usuário seja a pessoa de referência para que o caso favoreça a 

dinâmica da continuidade no processo de cuidado. Nessa fase, 

é primordial a definição da pessoa com a função de gestão do 

PTS ou gestão do caso é fundamental para permitir que, 

independente do que acontecer, tem alguém que vai sempre 

lembrar, acompanhar e articular ações (BRASIL, 2014). 

Seguindo a construção do PTS, após a reunião realizada, cada 

profissional responsável por determinada área de 

encaminhamento foi em busca de sua função. 

4ª FASE - Reavaliação para observar o andamento do 

caso e elencar novos problemas. Discute-se a evolução do caso 

e se farão as devidas correções de rumo, caso sejam 

necessárias, através de reunião conduzida um mês após a 

primeira reunião. 

Ainda de acordo com os princípios contidos no trabalho 

na AB (Brasil, 2014), alguns dos aspectos relevantes para a 

construção de um  PTS são: procurar descobrir a causa da 

doença ou do sofrimento para o usuário; respeitar e auxiliar na 

construção de relações causais próprias, mesmo que não 
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sejam conforme com o conhecimento científico atualmente 

disponível; procurar conhecer as singularidades do usuário; 

procurar avaliar se há negação da doença e qual a capacidade 

de autonomia. Esses questionamentos ou fatores a serem 

observados ajudam a entender o usuário e suas características 

particulares. Esses aspectos têm importância terapêutica, pois 

possibilitam a associação de pontos muito singulares, e então, 

à medida que a conversa transcorre, é possível, dependendo 

da situação, fazer essas avaliações (BRASIL, 2014). 

O PTS subsidiou possíveis encaminhamentos para dar 

resolutividade aos problemas identificados, apesar das 

dificuldades da implementação desse projeto na unidade, 

destacando-se, sobretudo, a falta de comunicação entre os 

profissionais da USF. A discussão do caso além de beneficiar a 

família em questão, repercutiu na relação interprofissional na 

USF de modo positivo, estabelecendo diálogos e incentivando 

a realização de reuniões de equipe, tomando como pressuposto 

o princípio da integralidade, buscando ampliar o olhar para o 

usuário a partir da multiprofissionalidade. 

 

Figura 1. Registro da primeira reunião do PTS. 

  

Fonte: Os autores, 2017.  
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A partir dos achados encontrados pela pesquisa, os 

pesquisadores e os profissionas, ambos já descritos detalhados 

anteriormente, são unânimes ao afirmarem que o Projeto 

Terapêutico Singular é uma estratégia de grande impacto nos 

dois âmbitos familiar e profissional. O PTS insere-se no 

contexto interdisciplinar que contribui de forma terapêutica e 

busca ampliar o olhar para o usuário a partir da 

multiprofissionalidade. Durante a pesquisa deu-se ênfase às 

questões de melhoria da comunicação e integração entre a 

equipe, e a construção de espaços multidisciplinares nos 

serviços de saúde para discussão do PTS. 

Observou-se um grande avanço na comunicação entre 

os profissionais e no trabalho em equipe, sendo inédito a 

construção de um PTS na unidade.  

 

Figura 2. Registro das fases da construção do PTS 

. 

Fonte: Os autores, 2017. 

 

A partir da construção desse primeiro caso do PTS na 

UNIDADE I, a equipe de saúde buscou ampliar seus 
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conhecimentos, compartilhar saberes, apoiar a integralidade e 

discutir os casos clínicos. Decorrente disso, foi possível 

identificar as fragilidades no âmbito da Atenção Básica com o 

olhar voltado ao trabalho multiprofissional e após a 

identificação, pode-se traçar um planejamento estratégico para 

a situação-problema encontrada, visando o melhor rendimento 

dos profissionais e chegando ao objetivo da pesquisa. 

Decorrente da viabilidade e urgência da resolução dos 

problemas encontrados nas entrevistas, a priorização foi a falta 

de comunicação entre os profissionais, no entanto, como forma 

de amenizar os demais problemas, nomeadamente a falta de 

medicamentos e o tempo excessivo e ocioso de espera para o 

atendimento, os pesquisadores sugeriram, como medidas 

eficazes, a possibilidade de implantação e viabilização de uma 

horta comunitária na referida unidade, já que conforme Santos 

et al. (2011), o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, 

valoriza o saber e a participação popular, tornando-se uma 

alternativa natural, de fácil acesso e de baixo custo à grande 

parcela da população. De outro norte, oferecer palestras, 

dinâmicas, conversas e debates com temas da área da saúde 

foram sugeridas como forma de preencher qualitativamente o 

tempo de espera para o atendimento na UBS. Sobre isso, 

Rodrigues et al (2009), considerando as necessidades dos 

usuários e da situação da área de abrangência da UBS, a sala 

de espera tem o intuito de garantir um cuidado humanizado, 

efetivando a aproximação cada vez maior entre a comunidade 

e os serviços de saúde. Os mesmos autores citam que neste 

ambiente podem ser desenvolvidas “atividades que extrapolam 

o cuidado, como a educação em saúde, auxiliando na 

prevenção de doenças e na promoção da saúde; 

proporcionando também uma melhora na qualidade do 
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atendimento, garantindo maior acolhimento aos usuários, e 

melhorando a inter-relação usuário/sistema/trabalhador de 

saúde, além de constituir-se em uma forma de humanizar 

muitas vezes os burocratizados serviços prestados”. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A operacionalização do PTS, principalmente em 

contextos de equipes em que essa ferramenta não é 

incorporada, pode gerar indefinições e precariedade das 

condições de trabalho, dificultando a implantação de ações que 

tenham como foco a promoção à saúde e a prevenção de 

doenças, deixando à deriva as diretrizes da AB e do NASF, 

como a integralidade, a interdisciplinaridade, a territorialidade, 

a articulação em rede de saúde e psicossocial e o incentivo à 

participação social.  

O trabalho da equipe multiprofissional contribuirá para 

oferecer ao paciente e à comunidade uma visão mais ampla do 

problema, dando a ela conhecimento e motivação para vencer 

o desafio e adotar atitudes de mudanças de hábitos de vida e 

adesão real ao tratamento proposto 

Visto a necessidade da realização do PTS, ressalta-se a 

importância desse projeto na Atenção Básica, o qual se 

constatou o envolvimento e a interação dos profissionais em 

torno de uma situação complexa presente no território de 

atuação, enaltecendo a importância do diálogo e o 

compartilhamento de saberes no ambiente de trabalho. 

Enfatiza-se a construção de um planejamento estratégico de 

saúde, enquanto atividade rotineira a ser desenvolvida nos 

serviços de saúde, uma vez que o mesmo busca atender a 

demandas de saúde complexas e por isso conta com uma 
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equipe multidisciplinar, articulando saberes e troca de 

conhecimentos. 

Apesar da unidade escolhida ser apenas uma UBS, 

essas propostas podem ser aderidas em qualquer outra 

unidade do SUS. Os princípios e as diretrizes do SUS que estão 

na Constituição Federal de 1988, regulamentados e 

reafirmados no capítulo II, artigo 7º da lei 8.080/1990, relata que 

a integralidade deve ser entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família – Volume 1: Ferramentas para a 
gestão e para o trabalho cotidiano – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Política de Apoio à Saúde da Família. 
Brasília: Ministério da Saúde, v.1, 2014 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011. 
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). Brasília, 2011. 
DOMINGOS, Carolina Milena et al. A legislação da atenção básica do 
Sistema Único de Saúde: uma análise documental. Cadernos de Saúde 
Pública, v. 32, n. 3, 2016. 
HORI, A.; NASCIMENTO, A. O Projeto Terapêutico Singular e as práticas de 
saúde mental nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) em 
Guarulhos (SP), Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, n. 8, p. 3561-3571, 
2014. 
MIRANDA, F.; COELHO, E.;MORÉ, C. Especialização Multiprofissional 
em Saúde da Família. Florianópolis : Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2012. 



CONSTRUÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SAÚDE NO NÍVEL 
DA ATENÇÃO BASICA 

106 
 

PIROLO, S. M.; FERRAZ, C. A.; GOMES, R. A integralidade do cuidado e 
ação comunicativa na prática interprofissional da terapia intensiva. Revista 
da Escola de Enfermagem USP, São Paulo, v. 45, n. 6, 2011. 
RODRIGUES, Andréia Dornelles et al. Sala de espera: um ambiente para 
efetivar a educação em saúde. Vivências, v. 5, n. 7, p. 101-6, 2009. 
SANTOS, Ravely Lucena et al. Análise sobre a fitoterapia como prática 
integrativa no Sistema Único de Saúde. Rev bras plantas med, v. 13, n. 4, 
2011. p. 486-91. 
SILVA, E. et al. Projeto Terapêutico Singular como estratégia de prática da 
multiprofissionalidade nas ações de saúde. Revista Brasileira de Ciências 
da Saúde, v. 17, n. 2, p. 197-202, 2013. 
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e 
práticas. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 



FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À SOBREVIDA DE PESSOAS COM 
HIV/AIDS 

107 
 

CAPÍTULO 6 
 

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À 
SOBREVIDA DE PESSOAS COM HIV/AIDS 

 

 
Rebeca Bezerra CHAVES 1 

Kamylla Stefanne Chaves FERREIRA 2 
1 Enfermeira. Mestranda na pós-graduação Modelo de Decisão e Saúde, UFPB; 

2 Enfermeira, graduada pela UFPB.  
rebeca.bz@hotmail.com.br 

 

RESUMO: A infecção pelo HIV/Aids apresenta-se como uma 
das principais causas de morte prematura no mundo. Conhecer 
os fatores de risco associado ao óbito dos indivíduos 
acometidos pela doença constitui-se como peça chave para 
prevenção e controle da epidemia, visando diminuir a 
ocorrência de óbitos e assim, subsidiar o estabelecimento de 
prioridades para o planejamento de políticas públicas. Este 
estudo tem por objetivo analisar os fatores de risco associados 
à sobrevida de pessoas com HIV/aids. Trata-se de revisão 
integrativa, realizada de agosto a outubro de 2017, nas bases 
de dados eletônica SciELO, LILACS e PubMed no período de 
2013 a 2017 através da combinação dos descritores: “Acquired 
Immunodeficiency Syndrome”, mortality e “Risk Factors”. A 
amostra foi composta por 12 artigos, os quais abordaram os 
fatores de risco associado ao óbito de pessoas com HIV/Aids. 
As evidências mostram que o uso da HAART foi identificado 
como um fator que diminui o risco de mortalidade e aumenta a 
sobrevida  de pacientes com AIDS. Enquanto que baixa 
escolaridade, idade maior que 45 anos, sexo masculino, 
heterossexuais e uso de drogas injetáveis evidenciaram maior 
risco para o óbito. O conhecimento acerca das características 
sociodemográficas clínicas e de tratamento, possibilitará a 
compreensão das questões que permeiam o desfecho óbito, 
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subsidiando o planejamento das ações e estratégias que 
instrumentalizam os profissionais, garantindo suporte 
humanizado, integral e individual. 
Palavras-chave: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; 

Mortalidade; Fatores de risco. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma 

doença emergente, grave, causada pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), um retrovírus que vem se 

disseminando pelo mundo desde 1980, e que atualmente é 

considerada um dos maiores problemas de saúde pública no 

Brasil e no mundo (SILVA et.al, 2015). 

Segundo estimativas da UNAIDS em média, 15.000 

pessoas morrem por ano por causas associadas à aids 

(UNAIDS, 2016). No Brasil em 2015, 12.298 óbitos relacionados 

à aids foram notificados, destes 2.594 registrados na região 

Nordeste (BRASIL, 2016). 

Os primeiros medicamentos antirretrovirais começaram 

a ser pesquisados ainda na década de 1980, mas os benefícios 

que proporcionavam ao paciente eram temporários. Desde a 

introdução e disponibilização universal da terapia antirretroviral 

de alta potência do inglês Highly Active Antiretroviral Therapy – 

(HAART), a partir de 1996, verificou-se uma queda importante 

do coeficiente global de mortalidade por aids no país, até 2014 

foram identificados 290.929 óbitos tendo como causa básica 

aids (CID10: B20 a B24) (BRASIL, 2015).  

 Observa-se uma queda do coeficiente de mortalidade 

nos últimos dez anos no Brasil, que passou-se de 6,0 óbitos a 

cada 100 mil habitantes em 2005 para 5,7 em 2014, o que 
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representa uma queda de 5%. No entanto, essa redução não é 

observada em todas as regiões do país, nas regiões Norte e 

Nordeste, a tendência é de crescimento nos últimos dez anos. 

No Nordeste, aumentou 34,3%, passando-se de 3,2 para 4,3 

óbitos para cada 100 mil habitantes, evidenciando que apesar 

dos avanços em direção ao controle da epidemia, ainda há o 

predomínio de um cenário adverso (BRASIL, 2015). 

Na gestão do cuidado às pessoas infectadas, esforços 

são necessários para que além da instituição da terapêutica 

medicamentosa, haja identificação/intervenção de modo mais 

eficaz sobre vulnerabilidades a condições que resultem em 

instabilidade clínica e agudizações, provenientes não apenas 

da patogênese viral, mas dos efeitos tóxicos medicamentosos, 

os quais podem comprometer a supressão virológica  e 

impactar sobre a condição clínica e mortalidade (BOULWARE, 

2011).  

 Considerando também que a universalidade dos 

insumos de assistência à saúde as pessoas com HIV/aids no 

Sistema Único de Saúde é bastante desigual, variando desde 

cuidados em centros de excelência bem equipados, até 

unidades de saúde com recursos humanos e materiais muito 

escassos (BRASIL, 2014). 

Portanto, considerando a importância do conhecimento 

das características sociodemográficas, clínicas e de tratamento 

acerca das pessoas com HIV/aids que evoluíram ao óbitos para 

subsidiar o planejamento das ações e estratégias, que este 

estudo objetivou analisar os fatores de risco associados à 

sobrevida de pessoas com HIV/aids. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, método que tem por 

finalidade reunir e sintetizar resultados de pesquisa sobre um 

determinado tema ou questão, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento investigado (SOARES, 

2014). Para tal, esta pesquisa percorreu seis etapas para a 

construção de uma revisão integrativa: estabelecimento da 

questão de pesquisa, busca na literatura, categorização dos 

estudos, avaliação dos estudos incluídos, interpretação dos 

resultados e síntese do conhecimento. 

A presente pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 

2017, orientada pela seguinte questão norteadora: quais fatores 

de risco ao óbito associado ao HIV/Aids estão disponíveis na 

literatura? Dessa forma, realizou-se uma busca nas bases de 

dados eletrônicas SCIELO (Scientific Electronic Library Online), 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde) e PubMed, empregando-se, de forma associada 

através dos conectivos booleanos, os descritores na língua 

portuguesa (“Sindrome da Imunodeficiência adquirida” and 

mortalidade and “Fatores de risco”) e na língua inglesa 

(“Acquired Immunodeficiency Syndrome” and mortality and 

“Risk Factors”), terminologias catalogadas no DECS 

(Descritores em Ciências da Saúde) e no MESH (Medical 

Subject Headings), respectivamente. 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão: artigos 

publicados no recorte temporal de 2013 a 2017, em português 

ou inglês; textos completos disponíveis on-line nas bases de 

dados definidas; artigos originais que abordassem os fatores de 

risco ao óbito associado ao HIV/Aids; contemplando a faixa 

etária de adultos e idosos. Foram excluídos monografias, 



FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À SOBREVIDA DE PESSOAS COM 
HIV/AIDS 

111 
 

dissertações, teses, publicações repetidas nas bases de dados 

e estudos contemplando a faixa etária de crianças e 

adolescentes, por se tratar de uma população com várias 

peculiaridades. 

No processo de busca, identificou-se, por meio dos 

descritores associados e através dos filtros da pesquisa, 

utilizando-se os critérios de inclusão, um total de 81 obras, 

sendo 73 da PubMed, 2 do SCIELO e 6 da LILACS. Em 

seguida, procedeu-se então a leitura dos artigos na íntegra e 

foram excluídas 69 publicações que não contemplavam os 

Fatores de risco ao óbito associado ao HIV/Aids, selecionando-

se 12 produções que contemplavam todos os critérios de 

inclusão estabelecidos Tabela (1).  

 
Tabela 1. Distribuição do número de artigos conforme busca realizada nas 

bases de dados SciELO, LILACS e PubMed (agos - out, 2017). 

 

Descritores 

combinados 

Base 

de 

dados 

Estudos 

encontrados 

Estudos 

excluídos 

Total de 

estudos 

selecionados 

“Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome” and 

mortality and "Risk 

Factors" e “Sindrome da 

Imunodeficiência 

adquirida” and 

mortalidade and 

“Fatores de risco” 

PubMed 

 

 

LILACS 

 

 

Scielo 

73 

 

 

6 

 

 

2 

61 

 

 

6 

 

 

2 

12 

 

 

0 

 

 

0 

Total de Artigos  81 69 12 

Fonte: Revisão Integrativa. João Pessoa, 2017. 

 

Os artigos selecionados passaram por uma leitura crítica 

na íntegra e as informações pertinentes foram coletadas 

através de um formulário padronizado criado pelos autores e 
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organizadas em uma tabela, com o objetivo de construir um 

banco de dados de fácil acesso (Figura 1 e 2). A leitura 

exaustiva dos artigos permitiu identificar convergências, 

possibilitando a apresentação dos resultados e o agrupamento 

de suas discussões em eixos temáticos.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Quadro 1 apresenta os 12 artigos elencados, 

destacando suas características segundo autores, ano, título, 

periódico métodos, local de realização e e breve descrição dos 

resultados. 

De acordo com a quadro 1, observamos que todos os 

estudos selecionados foram publicados em periódicos 

internacionais, tendo como distribuição geográfica: Rio de 

Janeiro (Brasil), Liangshan (China), Xangai, Andhra Pradesh 

(Índia), Itália, Barcelona, Gana, África do Sul, Wuhan (China), 

Salónica (Grécia). 

No que diz respeito à metodologia utilizada para a 

construção dos estudos, observou-se o predomínio da 

abordagem quantitativa, utilizando técnicas de análise de 

sobrevivência, análise multivariada e univariada, como também 

regressão logística. 

 
Quadro 1 – Características dos artigos selecionados segundo autores, ano 
de publicação, base de dados, título, periódico de publicação, localização 
geográfica do estudo, método e os fatores de risco ao óbito associado ao 
HIV/Aids 

Autor, 
Periódico / 

ano/  

Título / 
Localização do 

estudo 
Método 

 
Fatores de risco ao 
óbito associado ao 

HIV/Aids 
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COELHO, 
Lara. et. al., 
Lancet HIV 

/2017 

Mortality among 
hiv-infected 

women, 
heterosexual men, 

and men who 
have sex with 

men: insights from 
an observational 
cohort study / Rio 
de Janeiro (Brasil) 

 
 
 

Quantitativa / 
Análise de 

Sobrevivência 
 
 

Idade; Risco de morte 
relacionada à AIDS 3,5 
vezes maior para 
homens heterossexuais 
comparado com 
mulheres; Contagem de 
células CD4; Última 
carga viral do HIV; Uso 
de Antirretroviral; 
Infecção por AIDS, 
AIDS malignidade e 
hospitalização durante 
o seguimento; 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ZHANG, 
Guang. et. 

al., Medicine 
/ 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Outcomes and 
factors associated 

with survival of 
patients with 

HIV/AIDS initiating 
antirretroviral 
treatment in 
Liangshan 
Prefecture, 

southwest of 
China / Liangshan 

(China) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Quantitativa / 
Análise de 

Sobrevivência 
 

Sexo masculino em uso 
de TARV apresentou  
maior risco de morte por 
doenças relacionadas à 
AIDS do que o sexo 
feminino; Pacientes em 
uso de drogas injetáveis 
(IDU) apresentou maior 
risco de morte do que 
os infectados por 
transmissão 
heterossexuais. 
Pacientes com 
contagem de células 
CD4 <50 / mm 3, 50-199 
/ mm3 e 200-349 / mm3 
apresentaram maior 
risco de morte do que 
aqueles com uma 
contagem de células 
CD4 ≥350 / mm 3. 
 
 

 
 
 
 
 

LUO, Bin. et. 
al., Medicine 

/  2016 

 
 

Spctrum of 
Opportunistic 
Infections and 

Risk Factors for 
In-Hospital 
Mortality of 

Admitted AIDS 

 

 
 
 
 

Quantitativa / 
Análise de 

Sobrevivência 
 

Pacientes com 40 anos 
de idade ou mais velhos 
hospitalizados tinham 
quase 2 vezes maior 
risco de mortalidade em 
comparação com 
aqueles com menos de 
40 anos de idade; 
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Patients in 
Shanghai / Xangai 

 Pacientes admitidos 
com 2 tipos de 
Infecções oportunistas 
tiveram risco ao óbito 
associado ao HIV/AIDS 
2 vezes maior; 
 

 
 
 

BAJPAI, 
Ram. 
et. al., 

Journal of 
Preventive 
Medicine & 

Public 
Health / 

2016 

 
 
 

Effects of 
Antiretroviral 

Therapy on the 
Survival of Human 
Immunodeficiency 

Virus-positive 
Adult Patients in 
Andhra Pradesh, 

India: A 
Retrospective 
Cohort Study, 
2007-2013 / 

Andhra Pradesh 
(Índia) 

 

 
 
 

Quantitativa / 
Análise de 

Sobrevivência 
 

O risco de mortalidade 
foi significativamente 
maior entre pacientes 
do grupo etário mais 
velho >45 anos; 
Pacientes com peso 
corporal menor do que 
45 kg apresentou risco 
de mortalidade 3.69 
vezes maior do que 
entre os pacientes que 
pesam mais de 60 kg; 
Contagem de células 
CD4 ≤100 células / 
mm3 aumentou 4 vezes 
o risco ao óbito, e 
aumentou 3,02 vezes 
quando contagem de  
CD4 foi de 101-250 
células / mm3, em 
comparação com 
aqueles com uma 
contagem de CD4> 350 
células / mm3; 
Risco ao óbito 1,70 
vezes maior  em 
pacientes não 
aderentes a TARV do 
que em pacientes 
aderentes; 

 
 
 
 
 

SULIGOI, 
Barbara.  et. 

al., BMC 
Infectious 

 
 
 
 
 

Risk Factors for 
early Mortality 

After AIDS in the 
cART era: A 

Population-Based 

 
 
 
 
 
 
 

Quantitativa / 
Análise de 

Sobrevivência 

Idade avançada ≥60; 
Uso de drogas; 
Contagem de células 
CD4 <50 células / mm3 
no diagnóstico de SIDA 
aumentou o risco de 
morte; Pacientes 
apresentando três ou 
mais doenças 
definidoras de AIDS 
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Diseases / 
2015 

Cohort Study in 
Italy / Itália 

 mostrou um risco 1,97 
vezes maior de 
mortalidade precoce, 
em comparação com 
aqueles com uma 
doença; 

 
 
 
 

Wang, Liyan. 
et. al., PLOS 
ONE / 2015 

Causes of 
Deathamong 
AIDS Patients 

after Introduction 
of Free 

Combination 
Antiretroviral 

Therapy (cART) in 
Three Chinese 

Provinces, 2010–
2011 / China 

 
Quantitativa / 

Análise de 
Sobrevivência 
e análise do 
qui-quadrado 
Univariado e 
multivariada 
(Regressão 

logística) 

 
 
Idade <39 anos; 
Contagem de células 
CD4 <200 células / mm3 
no tempo de iniciação 
da TARV combinada; 

 
 
 
 
 

GARRIGA, 
César. et. 

al., Plos One 
/  2015 

 
 
 
 
 

Mortality,Causes 
of Death and 
Associated 

Factors Relate to 
a Large HIV 

Population-Based 
Cohort / 

Barcelona  

 
 
 
 
 

Quantitativa / 
Análise de 

Sobrevivência 
 

Idade avançada no 
diagnóstico do HIV, 
com 20% no aumento 
do risco de morte 
correspondente a cada 
período de 5 anos;  
Baixo nível educacional 
apresentou maiores 
taxas de mortalidade;  
Usuário de drogas 
injetáveis (UDI); 
Pacientes do sexo 
masculino; Contagem 
de células  CD4 <200 
células / mm3; 
 

 
SARFO, 

Fred 
Stephen. et. 
al., Plos One 

/  2014 

Risk of Deaths, 
AIDS-Defining 
and Non-AIDS 

Defining Events 
among Ghanaians 

on Long-Term 
Combination 
Antiretroviral 

Therapy / Gana 

 
 

Quantitativa / 
Análise de 

Sobrevivência 
 

Sexo masculino com 
risco 1,69 vezes maior; 
Doença avançada do 
HIV - Etapas 3 ou 4; 
Baixos níveis de CD4 
abaixo de 200 células / 
mm3; IMC basal abaixo 
de 16 kg / m2; 
 
 

 

ZHENG, Hui. 
et. al., BMC 

Public 

Incidence and risk 
factors for AIDS-

related mortality in 
HIV patients in 

 

Quantitativa / 
Análise de 

Sobrevivência 

A mortalidade foi maior 
entre idade igual ou 
superior a 50 anos; UDI 
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Health /  
2014 

China: a cross-
sectional study / 

China 

e Regressão 
Logística 

apresentaram maior 
risco; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEE, Paul. 

et. al., 
Global 
Health 

Action / 2014 

 
 
 
 
 

Determinants of 
the risk of dying of 

HIV/AIDS in a 
rural South 

African community 
over the period of 
the decentralised 

roll-out of 
antiretroviral 
therapy: a 

longitudinal study 
/ África do Sul  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Quantitativa / 
Análise 

multivariada e 
bivariada 

Idade avançada 
apresentou mais do que 
o dobro de risco do que 
daqueles com idade 
entre 15 e 49; Os níveis 
de ensino superior 
apresentaram um 
menor risco de 
mortalidade por HIV; 
Homens apresentaram 
maior risco de morte do 
que as mulheres; As 
taxas eram mais baixas 
para aqueles que 
viviam em famílias que 
possuíam um meio de 
transporte motorizado 
do que para aqueles 
sem transporte e entre 
aqueles que moravam a 
5 km dos serviços de 
saúde; 
 

 

 
 
 
 
 
 

HONGBO, 
Jiang. et. al., 
PLOS ONE / 

2013 

 
 
 
 

Determinants of 
Progression to 

AIDS and Death 
Following HIV 
Diagnosis: A 
Retrospective 

Cohort Study in 
Wuhan, China / 
Wuhan (China) 

 
 

 
 
 

Quantitativa / 
Análise 

multivariada, 
bivariada e 
Análise de 

Sobrevivência 

Idade na ocasião do 
diagnóstico entre 50 e 
59 anos apresentaram 
risco 1,60 vezes maior 
de morte do que os com 
idade entre 19-29 anos; 
Pacientes com mais 
células T CD4 dentro de 
6 meses após o 
diagnóstico apresentou 
menor risco de morte;  
O uso de HAART 
reduziu o risco de morte 
após o diagnóstico de 
SIDA; 
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METALLIDIS

, Symeon. 
et. al., 

International 
Journal of 
Infectious 
Diseases / 

2013 

 
Older HIV- 

Infected patients-
an 

underestimated 
population in 

northern Greece: 
epidemiology, risk 

of disease 
progression and 
death / Salónica 

(Grécia) 

 
 
 
 

Quantitativa / 
Análise de 

Sobrevivência 
 

A ingestão de HAART 
foi associada a uma 
menor probabilidade de 
tempo até a morte; As 
mulheres apresentaram 
menor risco de morte; 

Fonte: Revisão Integrativa. João Pessoa, 2017. 

 

Com o intuito de facilitar o entendimento da discussão da 

literatura levantada e a fim de se compreender os fatores de 

risco ao óbito associado ao HIV/Aids, optou-se pela 

sistematização do conhecimento em eixos temáticos, de acordo 

com a similaridade de seus conteúdos. 

 

Fatores de risco sociodemográficos 
 

As evidências de estudos realizados com pessoas que 
evoluíram para o óbito associado de HIV/AIDS apontam que o  
entre os fatores sociodemográfico, como idade >45 anos, sexo 
masculino, pouca escolaridade, aspectos econômicos, 
comportamento heterossexual e usuários de drogas injetáveis 
representam fatores importantes que contribuem para 
diminuição da sobrevida de pessoas vivendo com HIV/Aids. 

No contexto da epidemia do HIV/aids no Brasil a 

mortalidade por aids apresentou aumento entre a faixa etária de  

55 a 59 anos e a de 60 anos ou mais, evidenciando uma  

elevação de 22,7% e 33,3%, respectivamente (BRASIL, 2014). 

Observa-se que a terceira e quarta década de vida 

apresentaram maior número de casos de óbito, 186.362, 

representando 61,4% do total (BRASIL, 2016). 
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O aumento do número de idosos vivendo com HIV/aids 

no Brasil e em outros países mostra a necessidade e 

importância dos profissionais de saúde “reolharem” para sua 

atuação, incluindo a abordagem da sexualidade do idoso 

(ALENCAR, 2016). 

Os profissionais de saúde, principalmente médicos e 

enfermeiros que atendem a população idosa, não estão 

preparados para identificar a vulnerabilidade dessas pessoas 

em relação ao HIV/aids e não tem solicitado exames 

sorológicos, o que pode estar relacionado à falta de 

investigação sobre a atividade sexual dos idosos, remetendo, 

consequentemente, ao diagnóstico tardio do HIV/aids nessa 

população (ALENCAR, 2016).  

Entre os indivíduos que evoluíram para óbito os que 

eram do sexo masculino presentou-se com maior risco, 

corroborando, com o predomínio cíclico de mortes ocorridas em 

homens com HIV/Aids no Brasil, de 1980 a 2015, totalizando 

215.212 óbitos, representando 70,9% dos casos (BRASIL, 

2016). 

Analisando-se a baixa escolaridade como variável 

indicadora de condição socioeconômica para o risco de morte, 

observa-se que este indicativo corrobora com estudos realizado 

por Lopes et.al (2013), onde identificou-se a prevalência do 

ensino fundamental incompleto e o analfabetismo, 

evidenciando a pauperização da epidemia. Neste aspecto, a 

baixa escolaridade apresenta-se como um dos fatores de 

vulnerabilidade, pois impede o acesso às informações relativas 

à doença, métodos de prevenção, auto-cuidado e manejo 

clínico da doença. 

O uso do conceito de vulnerabilidade tornou-se norteador 

para as análises das situações de exposição ao HIV e vem 
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sendo utilizado como marco conceitual perante a elevada 

complexidade da epidemia do HIV/aids. O referido conceito 

considera os aspectos das susceptibilidades orgânicas, 

comportamentais e culturais de cada indivíduo ou grupo, 

fornecendo os subsídios essenciais para formulação de 

estratégias de combate em saúde (BRIGNOL, 2015). 

Nessa conjuntura, uma política de prevenção efetiva 

deve estar focada na perspectiva da limitação da 

vulnerabilidade dos grupos, por meio da ação sobre os diversos 

aspectos: individuais, sociais e dos serviços de saúde (BRASIL, 

2010).  

A epidemia da aids no Brasil teve em seu início como  

característica a incidência prioritária em homens que 

realizavam práticas homossexuais. Contudo, ao longo dos 

anos, estudos demonstraram o desenvolvimento do processo 

de heterossexualização da aids no país, o que evidencia 

mudança significativa sob os preconceitos sociais 

anteriormente disseminados (DOMINGUES et.al, 2014).   

Nesse contexto, o profissional enfermeiro desempenha 

um papel fundamental na promoção da saúde sexual desses 

grupos específicos, por meio de uma atenção humanizada, em 

atividades de caráter educativo e de prevenção, com vistas a 

mudanças de comportamento que apontem para a prática 

sexual segura, considerando a promoção da saúde como um 

suporte primordial para um cuidado cada vez mais holístico, 

humanizado e individualizado.  

Quanto ao fator uso de drogas injetáveis estudos 

evidenciam que os pacientes do sexo masculino que utiliza 

drogas tem maior probabilidade de vir a obito por AIDS. O uso 

de drogas está correlacionado à problemas de adesão ao 

tratamento farmacológico, ocasionando imprópria supressão do 
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vírus, resistência viral, e tratamento falho, podendo culminando 

em progressão da aids e evolução ao óbito (SILVA, et al. 2017). 

 

Fatores de riscos clínicos e terapêuticos 

 

Os principais fatores de risco, relacionados à doença e 

ao tratamento identificados nos estudos foram pacientes com 

baixa contagem de linfócitos CD4, inicio de HAART tardio ou 

não usar antirretroviral, Infecção Oportunista, baixo peso < 45 

kg e IMC basal abaixo de 16 kg/m2. 

A eficácia da terapia antirretroviral altamente potente 

(TARV) para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) é 

comprovada na literatura científica, porém a efetividade dela 

depende especialmente da adesão dos pacientes aos 

medicamentos antirretrovirais.  A falta da adesão entre os 

usuários da terapia ainda favorece o dano ao sistema 

imunológico, que se reflete em baixos níveis de Linfócitos T 

CD4, que tem como consequências a progressão para a AIDS 

e o aumento da chance de manifestação de infecções 

oportunistas causadas por diversos fungos, helmintos, 

protozoários, bactérias e vírus e em certos casos algumas 

formas de neoplasia (SILVA et.al, 2015). 

Segundo o Ministério da Saúde, recomenda-se o início 

de terapia antirretroviral para toda pessoas vivendo com 

HIV/aids (PVHA), independentemente da contagem de CD4, na 

perspectiva de redução da transmissibilidade do HIV (BRASIL, 

2015).   Essa recomendação é justificada pela existência de 

ensaios clínicos randomizados demonstrando que o início tardio 

da TARV para pacientes sintomáticos ou com número de 

linfócitos T CD4 inferior a 200 células/mm3 ocasiona aumento 

da mortalidade (BRASIL, 2010). 
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O sucesso da terapêutica não requer somente tomar o 

medicamento apropriado, mas depende também da adequação 

de sua tomada, respeitando os cuidados com a alimentação e 

as precauções específicas, além de prevenir efeitos 

secundários e interações (GRANICH et.al, 2015). 

 O baixo peso < 45 e IMC inferior a 16 kg/m2  foram 

apresentados nos estudo abordados como um importante fator 

de risco ao óbito por AIDS, evidenciando que a alimentação e 

nutrição para pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA) é tão 

relevante, quanto a necessidade das medicações 

antirretrovirais (GRANGEIRO, 2015).  

 

Fatores de risco relacionados aos serviços de saúde 

 

O presente estudo têm evidenciado a associação entre 

fatores geográficos que dificultam o acesso aos serviços de 

saúde ao risco de óbito associado ao HIV/aids, como também, 

as taxas eram mais baixas para aqueles que possuíam um meio 

de transporte motorizado do que para aqueles sem transporte 

e entre aqueles que moravam a 5 km dos serviços de saúde. 

Nas áreas rurais, existe maior deficiência a rede 

inadequada de transporte público, a carência de suporte social, 

além do elevado nível de discriminação que prejudicam as 

pessoas que vivem com HIV nessas regiões (NUNES et.al,  

2015).  

Dessa forma, indivíduos vivendo com HIV que residem 

em área rural relatam mais problemas relacionados à utilização 

de serviços do que populações urbanas. Os principais 

problemas assinalados pela população não metropolitana 

foram as longas distâncias para atendimento médico 

especializado em HIV/aids; a deficiência de transporte para o 
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acesso aos serviços; a deficiência de profissionais treinados e 

especializados na atendimento a indivíduos HIV positivos nas 

cidades do interior (BRASIL, 2010). Acarretando em diagnóstico 

mais tardio dos pacientes infectados pelo HIV, prejudicando o 

tratamento e diminuindo a sobrevida. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Este estudo enfatizou o impacto da HAART para 

diminuição das taxas de mortalidade e aumento da sobrevida  

de pacientes com AIDS. Identificou grupos de risco como 

pessoas com pouca escolaridade, aspectos econômicos, idade 

menor que 45 anos, sexo masculino, infectados em uso de 

drogas injetáveis e relação heterossexual. 

O conhecimento acerca dos óbitos principalmente no que 

tange às características sociodemográficas clínicas e de 

tratamento, possibilitará a compreensão das questões que 

permeiam o desfecho óbito, subsidiando o planejamento das 

ações e estratégias para o adequado manejo da condição 

crônica para pessoas vivendo com HIV/aids.  

Portanto, é imprescindível a realização de estudos que 

determinem os comportamentos de risco para o HIV e 

verifiquem as tendências da epidemia dentro dos grupos 

estudados. Ademais, torna-se fundamental o desenvolvimento 

de inquéritos que possibilitem a associação entre os 

componentes individuais, sociais, culturais e comportamentais, 

o que permitirá reconhecer os riscos, a fim de direcionar as 

ações. 
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de campo com o objetivo 
descritivo, e com a abordagem quantitativa.  A amostra foi de 
30 crianças, de 7 a 9 anos de idade de uma escola privada da 
cidade de Bayeux-PB. A técnica escolhida para o levantamento 
dos dados foi um questionário semiestruturado com questões 
objetivas inerentes aos objetivos propostos na investigação. De 
acordo com a avaliação do consumo alimentar, observou-se 
que 70% das crianças fazem o consumo de sucos de frutas. Em 
relação a esse consumo de frutas, 90%, consomem nas suas 
refeições realizadas em casa. Foi possível observar também, 
uma porcentagem positiva de 53% em relação ao consumo de 
verduras e legumes. Ao observar a preferência de lanches 
realizados pelas crianças, 34% afirmou comer biscoito em casa 
e 40% salgados na escola. De acordo com a análise do 
consumo semanal de doce foi possível observar que 50% das 
crianças afirmam consumir de 1 a 2 vezes. Sobre o consumo 
de refrigerante, 7% das crianças afirmaram não consumir, 
observa-se também que 43% fazem o consumo e 50% 
consomem algumas vezes. Esses resultados apontam a 
necessidade de intervenções na alimentação das crianças em 
relação aos alimentos industrializados, afim de promover uma 
alimentação adequada para os escolares. 
Palavras-chave: Infância. Açúcar. Educação Nutricional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infância caracteriza-se por transformações físicas, 

emocionais e sociais, é nesse período que se deve ter um 

grande cuidado nos hábitos alimentares, onde as crianças 

devem ter acesso a alimentos saudáveis, que contribua para o 

crescimento correto e que supra suas necessidades. 

O excesso no consumo de açúcar vem se tornando uma 

prática cada vez mais comum na população infantil, diante 

desta situação, tem aumentado o número de crianças acima do 

peso ideal. O estilo de vida sedentário e os hábitos alimentares 

inadequados são as principais causas do excesso de peso 

desta população. 

Destacam-se alguns desvios alimentares: consumo 

insuficiente de frutas, hortaliças e leguminosas (principalmente 

feijão); ausência de refeições, com destaque para o desjejum; 

redução do consumo de leite e derivados com substituições dos 

mesmos por bebidas lácteas com menor concentração de 

cálcio; aumento no consumo de alimentos prontos (congelados 

e pré-preparados e refrigerantes (RINALDI et al, 2008). Os 

produtos que tem um nível elevado de açúcar e de alto valor 

calórico contribuem para que a criança adquira obesidade 

infantil (OLIVEIRA, 2001 apud CARVALHO, 2016). As 

indústrias de alimentos utilizam a praticidade nos alimentos 

ultra processados, onde os pais são responsáveis pela compra 

do alimento, acabam influenciado a alimentação inadequada da 

criança. 

A inatividade física também está muito relacionada a 

esse estilo de vida sedentário, onde as crianças se espelham 

muito nos pais e nos familiares, então diante desta situação, as 
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crianças não gastam mais a energia necessária no seu dia a 

dia, não brincam na rua, não correm, apenas ficam em casa 

comendo em frente da televisão, ou com eletrônicos na mão, 

sentados ou deitados no sofá de casa. A prática de exercícios 

físicos diminui o risco de obesidade infantil, atua na regulação 

do balanço energético e influencia na distribuição do peso 

corporal (RINALDI et al, 2008). 

Então é de mera importância que os pais fiquem mais 

atentos na alimentação dos seus filhos em relação aos 

excessos de açúcar, aos produtos industrializados, a ingestão 

de refrigerantes e biscoitos recheados, dando sempre 

preferência a ingerir mais frutas, legumes, variando sempre o 

cardápio, oferecendo refeições sempre com muitas variedades 

de cores e texturas, evitar os alimentos doces, oferecendo com 

pouca frequência no cardápio,  incentivar para brincar mais para 

gastar energia necessária, para que possa diminuir o risco das 

crianças desenvolverem diabetes ou qualquer outro tipo de 

patologia. O presente trabalho teve como objetivo verificar os 

malefícios do excesso de açúcar na infância. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo com o objetivo 

descritivo, e com a abordagem quantitativa. A pesquisa foi 

realizada em uma escola privada de nome Colégio e Curso 

Jaime Caetano localizada na cidade de Bayeux-PB. A amostra 

foi constituída por 30 alunos, 19 meninas e 11 meninos, com 

faixa etária entre sete e nove anos de idade de ambos os sexos. 

Os pais ou responsáveis foram informados da pesquisa, e os 

pais que permitiram a participação da criança na pesquisa 
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assinaram e devolveram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o Termo de Assentimento.  

A coletas dos dados foram realizadas durante o horário 

de aula em turno vespertino, no período de dois dias. 

Foi utilizado um questionário individualizado para avaliar 

o consumo alimentar dos escolares.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para as análises dos dados foram avaliadas trinta 

crianças, com idade entre sete a nove anos com os termos 

assinados pelos pais, autorizando-os sua participação. Da 

amostra coletada 63% (19) eram do sexo feminino e 37% (11) 

do sexo masculino. Dentro do questionário que foi analisado o 

consumo de bebidas, foi observado o maior consumo de suco 

de frutas, como mostra a Fig. (1). 

 

Figura 1. Frequência do consumo de líquidos entre os 

participantes da pesquisa, Bayeux-PB. 

 
Fonte: autor da pesquisa. 
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Na figura (1), mostra dos trinta alunos que participaram 

da pesquisa, 70% afirmaram que tomavam suco de frutas, 7% 

afirmaram que tomavam suco de caixa e 23% afirmaram que 

tomavam refrigerante com mais frequência.  

Em um trabalho semelhante realizado por Conceição et 

al (2010), foi avaliado também o maior consumo de sucos 

naturais entre os escolares de rede privada. 

Diferente de um estudo encontrado, Santos et al, (2017) 

e colaboradores, encontrou o maior consumo de de 

refrigerantes, no total de 27,02% dos alunos afirmaram que 

consumiam de 2-4 vezes/semana. Em relação aos sucos 

industrializados: 26,12% dos alunos consomem 1 vez/semana, 

16,21% consomem sucos industrializados 2-4 vezes/semana.  

A alimentação adequada é importante para o 

crescimento e para o desenvolvimento da criança. Na faixa 

etária escolar, é de extrema importância incentivar os pais a 

estimularem comportamentos alimentares adequados, uma vez 

que nessa idade há aumento da independência na escolha e 

consumo dos alimentos (ARPINI, 2015). Problemas na saúde e 

na nutrição em crianças, interferem no seu crescimento e no 

seu desenvolvimento, podendo trazer prejuízos a curto e longo 

prazo. A monitorização do crescimento é de grande importância 

nessa fase da vida (SILVA et al, 2016).  

Dos 7 aos 9 anos 11 meses e 29 dias, a criança passa 

a ter um aumento constante na ingestão alimentar. Durante 

grande parte do dia estão na escola, participando de 

atividades como esportes e programas recreativos. Nesse 

período, a influência de adultos como seus professores, 

treinadores ou ídolos acabam aumentando (MAHAN; 

ESCOTT-STRUMP; RAYMOND, 2013). 
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A figura (2) representa os resultados obtidos da análise 

do consumo de frutas nas refeições realizadas em casa, de 

ambos os sexos, e foi verificado que a maioria das crianças 

fazem o consumo de frutas nas refeições. 

 

Figura 2. Frequência do consumo de frutas nas refeições. 

 

 
 

Fonte: autor da pesquisa 

De acordo com a figura acima, foi observado um alto 

consumo de frutas nas refeições realizadas em casa, 90% e 

10%, não fazem. 

Segundo Silva (2016), o consumo de frutas é 

considerado um protetor contra as doenças cardiovasculares, e 

outras doenças crônicas não transmissíveis. A alimentação 

inadequada nas crianças é um dos fatores que mais contribuem 

para desencadear doenças crônicas não transmissíveis, que 

hoje em dia está sendo uma das principais causas de 
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mortalidade. Mudança nos hábitos alimentares pode prevenir 

doenças relacionadas a alimentação, sendo de grande 

importância a introdução de alimentação adequada na infância 

para que seja possível uma vida futura mais saudável (RAMOS; 

STEIN, 2000). 

As crianças não conseguem ter a capacidade de 

escolher uma dieta que seja nutritiva, uma alimentação com os 

nutrientes necessários, inclui a responsabilidade dos pais, 

fornecendo alimentos seguros, nutritivos e desenvolvendo de 

maneira apropriada refeições regulares (MAHAN; ESCOTT-

STRUMP; RAYMOND,2013).  

É nesse período onde ocorre a construção dos hábitos 

alimentares. Uma alimentação adequada nessa fase garante 

o crescimento e desenvolvimento fisiológico, assim como na 

saúde e na prevenção de carências nutricionais. O acesso a 

uma alimentação saudável nesse período é essencial, pois 

as crianças precisam de alimentos mais nutritivos em 

proporção ao seu peso, do que os adultos, em virtude do 

crescimento e desenvolvimento de tecidos e órgãos (COTA 

et al, 2016). 

As frutas são importantes fontes de elementos 

essenciais, onde desempenham um papel importante na função 

vital e no desenvolvimento de uma boa saúde do corpo 

humano, sendo consideradas as principais fontes de minerais 

necessários em uma dieta adequada (GONDIM et al, 2004). 

A figura (3) representa os resultados da análise no 

consumo de verduras e legumes de ambos os sexos, onde 

pode-se observar um equilíbrio a partir dos dados coletados. 
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Figura 3. Consumo de verduras e legumes. 

 

 
 

Fonte: autor da pesquisa 

 Diante do exposto apresentado na figura (3), foi 

observado que 53% das crianças afirmam consumir verduras e 

legumes durante as suas refeições realizadas em casa, porém 

47% afirmaram que não consomem verduras e legumes nas 

suas refeições em casa. 

 Santos et al, (2017), avaliaram os hábitos 

alimentares de escolares, por meio de um questionário para 

avaliar o consumo de frutas, legumes e verduras, comparado a 

recomendação do guia alimentar para a população brasileira. 

Os resultados encontrados nesse estudo mostram que 49,54% 

crianças consomem verduras e legumes, semelhante aos 

resultados encontrados nessa pesquisa. 

Coleone et al, (2017), avaliaram o perfil nutricional e 

alimentar de escolares matriculados em uma escola municipal 

53%
47%

SIM

NÃO



MALEFÍCIOS NO EXCESSO DE AÇÚCAR NA INFÂNCIA 

133 
 

através de um questionário, onde observou-se o baixo consumo 

de verduras e legumes, enfatizando a importância das ações de 

educação nutricional e alimentar previstas no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

por meio da lei 11.947/09, incorporou a formação de bons 

hábitos alimentares, e do fornecimento de uma alimentação 

saudável e adequada aos escolares (ROSSETI; WINNIE; 

SILVA, 2016). Por meio do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), o governo federal transfere regularmente 

dinheiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados 

à merenda escolar para atender às escolas públicas do todo o 

Brasil (RAMOS, 2016). 

É importante que os pais consigam criar o interesse da 

criança pelo alimento, (PALMA; ESCRIVÃO; OLIVEIRA, 2009). 

Crianças em idade escolar e adolescentes que participam mais 

das refeições com as suas famílias consomem mais frutas e 

vegetais, menos refrigerantes e alimentos fritos do que aqueles 

que raramente jantam com a família (MAHAN; ESCOTT-

STRUMP; RAYMOND,2013). 

A figura (4) apresenta os resultados da análise do tipo de 

lanche que as crianças de ambos os sexos consomem quando 

estão em casa. Os dados estão expostos em percentuais 

representando os alimentos. 

De acordo com a figura 4, observou-se que 34% das 

crianças consomem biscoito na maioria das vezes em seus 

lanches realizados em casa, 30% das crianças consomem 

salgados, 13% das crianças consomem sanduiche e 23% das 

crianças consomem frutas em seus lanches em casa. 
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Figura 4. Lanches em casa. 

 

 
 

Fonte: autor da pesquisa 

Em um estudo realizado por Camaduro et al, (2017), 

avaliou a associação entre o nível socioeconômico e o consumo 

alimentar de crianças em idade escolar em Maringá-PR, através 

de um questionário e foi observado o baixo consumo de frituras 

pelos escolares.  

Os lanches mais consumidos pelas crianças em idade 

escolar, são os fast-food, salgados, biscoitos, entre outros, 

seja por influência de amigos, família ou mídia, fazem com 

que as crianças iniciem cedo um hábito alimentar incorreto e 

deixem de conhecer alimentos importantes (PORTO; PIRES; 

COELHO, 2013). 

A figura (5) apresenta os resultados da análise do tipo 

de lanche que as crianças de ambos os sexos consomem 
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quando estão na escola. Os dados estão expostos em 

percentuais representando os alimentos. 

 

Figura 5. Lanches na escola. 

 

 
 

Fonte: autor da pesquisa 

De acordo com a figura (5), observa-se uma preferência 

pela maioria das crianças pelo consumo de salgados 40% e 

pelo consumo de biscoitos 40%, diante desses resultados, 

apenas 13% afirmaram consumir frutas e 7% afirmaram 

consumir frutas no lanche na escola. 

O baixo consumo de frutas pode acarretar 

comprometimento do aporte adequado dos micronutrientes, 

representando influência negativa na resposta do sistema 

imunológico relacionado a infecções (RODRIGUES et al, 2016). 

Estudos apontam que alimentos oferecidos em cantinas 

escolares oferecem uma grande oferta de produtos 
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ultraprocessados provenientes de gorduras, proteínas e 

açúcares. O consumo excessivo de tais produtos ocasiona 

malefícios a saúde dos indivíduos, favorecendo o surgimento 

de diabetes e doenças crônicas (DIOGO, 2016). 

O acompanhamento da saúde e da nutrição em crianças 

são de grande importância, para identificação de distúrbios 

nutricionais e prevenção de doenças. Grande parte dos 

problemas que aparecem na infância, estão literalmente 

ligados ao consumo alimentar inadequado, além de ter uma 

grande frequência em crianças que frequentam creches e 

escolas, devido ao fato de estarem no mesmo ambiente que 

crianças sadias e doentes (SOUZA; NOGUEIRA; SADRÉ, 

2015). 

A figura (6) representa a porcentagem do consumo 

semanal de doces de ambos os sexos, foi possível observar 

um resultado favorável referente ao mesmo, visto que a maioria 

das crianças afirmaram que consomem doces de 1 a 2 vezes 

por semana. 

 

Figura 6. Consumo semanal de doces. 

 
 

Fonte: autor da pesquisa 
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De acordo com a figura (6), observa-se que 50% das 

crianças afirmaram consumir doces de 1 a 2 vezes por semana, 

37% de 3 a 4 vezes, 3% de 5 a 6 vezes, 3% mais vezes e 7% 

afirmaram que nunca consumiram doces. 

Em um estudo realizado por Levy (2009), observou-se 

que a Maior proporção de consumo regular de guloseimas e 

doces foi observada entre alunos de escola pública. 

Atualmente em um universo de alimentos doces de fácil 

acesso, existe um grande apelo visual e nenhum significado 

cultural. As consequências foi o aumento do consumo e do 

impacto nas doenças ligadas a essa mudança alimentar, como 

por exemplo: cáries, doenças crônicas e obesidade infantil 

(FRANÇA, 2016).  

O acompanhamento da saúde e da nutrição em crianças 

é de grande importância, para identificar distúrbios nutricionais 

e prevenção de doenças que possam aparecer na infância. 

Grande parte dos problemas que aparecem na infância, estão 

ligados ao consumo alimentar inadequado, além de ter grande 

frequência em crianças que frequentam creches e escolas 

(SOUZA; NOGUEIRA; SADRÉ, 2015). 

A figura (7) representa a análise dos dados referente ao 

consumo de refrigerantes de ambos os sexos, é possível 

observar que poucas crianças afirmaram não consumir 

refrigerante. 
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Figura 7. Consumo de refrigerante. 

 

 

Fonte: autor da pesquisa 

 

De acordo com a figura acima, é possível observar que 

apenas 7% das crianças afirmaram não consumir refrigerante, 

observa-se também que 43% fazem o consumo e 50% 

consomem apenas algumas vezes. 

Em um estudo realizado em Florianópolis SC, verificou-

se um consumo diário de alimentos com alto valor de açúcar, 

sendo um deles os refrigerantes (BERNARD; GIROTTO; BOFF, 

2017). 

As consequências ocorridas pelo consumo dos 

refrigerantes variam de acordo com a frequência e, 

principalmente com a quantidade. Os altos teores de açúcares 

são prejudiciais mesmo para quem não os ingere em grande 

quantidade (LIBARDONI et al, 2017). 

No questionário foi analisado o controle dos pais na 

ingestão desses refrigerantes e foi observado que 80% das 

crianças tinham um controle dos seus pais na ingestão de 
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refrigerante, 13% afirmaram que seus pais não controlavam e 

7% apenas que as vezes.  

Muitos costumes estão mudando e a alimentação das 

famílias também. O aumento do consumo de refrigerantes está 

tomando espaço. O excesso de trabalho dos pais está 

associado a esse consumo, e está contribuindo para que cada 

vez mais cedo as crianças se tornem obesas (LERVOLINO; 

SILVA; LOPES, 2017). 

Quando foi questionado as crianças sobre o 

conhecimento dos malefícios da ingestão de refrigerante e 

doces a saúde, observou-se que grande porcentagem das 

crianças tem consciência desses malefícios, que foi de 93%. 

Segundo Araújo (2006), a obesidade infantil está definida 

no excesso de gordura corporal maior que o desejável para a 

altura, seu desenvolvimento tem uma grande influência de 

fatores biológicos, psicológicos e socioeconômicos. Dados 

indicam que a obesidade infantil está aumentando na 

população brasileira e é um fator de risco para o 

desenvolvimento precoce de doenças crônicas, como 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares e câncer (MIRANDA et al, 2015). 

As consequências da obesidade na infância, podem 

ocasionar dificuldades psicossociais, como depressão, 

autoimagem negativa e discriminação das pessoas (MAHAN; 

ESCOTT-STRUMP; RAYMOND,2013).  

O sobrepeso é caracterizado pelo peso corporal que 

ultrapassa o seu peso normal, tendo como causa o elevado 

número de refeições ingeridas e o não gasto dessas calorias. 

Quando um indivíduo apresenta aumento de peso inadequado, 

pode estar diretamente ligado ao estilo de vida e aos hábitos 

alimentares inadequados (LACERDA et al, 2014). 
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A figura (8) representa a análise dos dados de como as 

crianças costumam realizar suas refeições, é possível observar 

que as crianças de ambos os sexos, ainda tem costume de 

realizar suas refeições na mesa com seus pais. 

 

Figura 8. Como costuma fazer as refeições. 

 

 
 

Fonte: autor da pesquisa 

De acordo com a figura (8), 57% das crianças afirmaram 

que realizam suas refeições na mesa com seus pais, porém 

43% fazem suas refeições assistindo televisão. 

Estudos mostram que a menor prevalência de obesidade 

está entre as crianças que fazem as refeições com a família, 

tem tempo limitado em frente à televisão, e uma boa noite de 

sono (ANDERSON, 2010 Apud MAHAN; ESCOTT-STRUMP; 

RAYMOND,2013). 

57%

43%

NA MESA COM OS PAIS

ASSISTINDO TV
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Para as crianças em idade pré-escolar, a família é uma 

influência primaria para o desenvolvimento de hábitos 

alimentares. Para as crianças, os pais e familiares são modelos 

importantes, onde as escolhas alimentares podem ser fortes 

preditores das preferências e aversões alimentares, e sempre 

terá similaridade entre as preferências alimentares das crianças 

e de seus pais (MAHAN; ESCOTT-STRUMP; RAYMOND, 

2013). 

A refeição em família é significativa tanto de forma 

concreta, quanto a quantidade de alimentos que será 

consumido. O processo da refeição em família vai muito além 

da ingestão do alimento, envolve comunicação e construção de 

relacionamento (BANDEIRA, 2015). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

De acordo com o estudo, foi observado que as crianças 

fazem as suas refeições na maioria das vezes em família tendo 

o maior consumo de suco de frutas, verduras e legumes. A 

família tem uma importante influência no desenvolvimento de 

hábitos alimentares, para as crianças os pais são modelos 

importantes para as escolhas alimentares, entre preferências e 

aversões alimentares. 

Observou-se que em relação aos lanches realizados em 

casa, as crianças têm uma grande preferência pelos biscoitos e 

no lanche realizado na escola, obteve-se um equilíbrio entre 

biscoitos e os salgados. Os pais precisam ter mais atenção aos 

lanches dos seus filhos, evitando os produtos industrializados, 

podendo substituir por frutas, biscoitos integrais e sanduiches 

naturais. 
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Em relação ao consumo de doces foi observado um 

resultado favorável referente ao mesmo, visto que a maioria das 

crianças afirmaram que consomem doces controladamente. 

Apesar de que foi observado um alto 

Consumo de refrigerante, podendo trazer consequências 

a médio e a longo prazo. Sobre o controle dos pais em relação 

a esse consumo, foi observado que uma alta porcentagem 

afirmou que seus pais controlam essa ingestão. 

Diante dos resultados, ressalta-se a necessidade de 

políticas de educação nutricional nas escolas, visando 

esclarecer os malefícios no excesso de açúcar e as suas 

consequências a saúde das crianças. Devido ao trabalho ter 

sido feito com poucas crianças, há necessidade de mais 

estudos com um maior número de crianças, para obter mais 

resultados, além de ter que realizar também com os pais, já que 

o hábito alimentar das crianças são o reflexo dos pais e estes 

devem também estar conscientes da importância de uma boa 

alimentação. 
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com o 
objetivo de identificar as principais dimensões que influenciam 
negativamente na qualidade de vida de pessoas com 
insuficiência renal crônica em hemodiálise, como forma de 
subsidiar a atuação dos profissionais envolvidos para ofertar a 
essa população avaliações periódicas com a finalidade de 
observar quais dimensões estão tendo uma maior incidência na 
vida das pessoas com a doença para que as equipes de saúde 
possam ofertar um tratamento mais específico objetivando a 
conservação de um bom nível de qualidade de vida. A 
identificação das fontes bibliográficas foi realizada a partir de 
revistas online e na base de dados da Biblioteca Virtual em 
Saúde. Após a revisão da literatura chegou-se ao número de 26 
artigos publicados durante os anos de 2012 à 2017. Os 
resultados indicaram que as dimensões que mais influem 
negativamente na qualidade de vida do indivíduo com 
enfermidade renal foram: a dimensão física e as escalas de 
aspecto físico, funcionamento físico, situação ocupacional, 
vitalidade, saúde mental, peso da doença renal, satisfação do 
paciente e a saúde no geral. Recomenda-se que os 
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profissionais da saúde se guiem a partir dos resultados obtidos, 
considerando as dimensões mais afetadas a fim de oferecer um 
tratamento multidisciplinar para as pessoas com esse tipo de 
patologia.  
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica. Hemodiálise. 
Qualidade de vida. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Define-se insuficiência renal crônica (IRC) como sendo 

um dano progressivo e irreversível da atividade dos rins, onde 

no organismo não ocorre o equilíbrio hidroeletrolítico e 

metabólico, terminando em uremia, afetando o sistema 

orgânico e alterando os padrões normais de diurese, com perda 

e declínio da função renal (SANTOS et al., 2013). A hemodiálise 

(HD) é um tratamento que substitui parcialmente a função dos 

rins, utilizando um dialisador, ou um filtro especial, para retirar 

do sangue as impurezas que não foram excretadas pelos 

mesmos (ALMEIDA; ALVES; SILVA, 2012).  

Dados do Ministério da Saúde (MS) apontam que a 

doença acomete 10% da população brasileira e estima-se que 

atinja um a cada cinco homens e uma a cada quatro mulheres 

com idades entre 65 e 74 anos e que metade da população com 

75 anos ou mais padece de algum grau da patologia (BRASIL, 

2015). Logo, observa-se o constante crescimento da 

prevalência no Brasil de pessoas com problema renal. 

A IRC é uma patologia que vem preocupando as 

autoridades de saúde devido às altas taxas de incidência e 

prevalência em todo o país. A doença é considerada um grande 

problema de saúde pública, exercendo fatores negativos sobre 

a qualidade de vida (QV) e condição física e mental dos 

indivíduos acometidos (PEREIRA et al., 2014). Tem se tornado 
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uma enfermidade de grande interesse pelos profissionais da 

saúde por estar presente em diferentes faixas etárias e por ser 

uma das causas mais significantes de óbitos em diversos 

países (ALMEIDA; ALVES; SILVA, 2012). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu no ano 

de 1994 a qualidade de vida como sendo “a percepção 

individual da posição da vida no contexto da cultura e do 

sistema de valores em que se vive e sua relação com as metas, 

expectativas, normas e interesse” (GONÇALVES, 2015). É 

recomendado pela OMS que as orientações que forem 

oferecidas aos portadores de qualquer patologia crônica sejam 

reguladas no autocuidado para que o enfermo possa 

desenvolver aptidões para lidar com o seu problema com o 

objetivo de ter uma melhor vivencia com a doença (SAMPAIO; 

GUEDES, 2012).  

A QV de pessoas submetidas à terapia dialítica é afetada 

dado que elas têm que lidar com uma doença que não existe 

cura e conviver com a ideia de que precisam de uma máquina 

para sobreviver, além de ter uma terapêutica extremamente 

rigorosa que modifica o dia a dia e seus hábitos alimentares 

(MORAES; OLIVEIRA; PEREIRA, 2016). Portanto, as 

atividades diárias das pessoas ficam restritas, uma vez que elas 

apresentam limitações físicas, nutricionais e sociais, além de 

sofrer com uma terapêutica dolorosa e angustiante devido ao 

grande risco que correm no momento das sessões, o que acaba 

favorecendo a deficiência funcional e ao sedentarismo, 

prejudicando o convívio social e as atividades de trabalho e 

lazer que são condições que refletem diretamente na QV 

dessas pessoas (VIEIRA et al., 2013).   

Destaca-se que atividades físicas realizadas 

adequadamente no decorrer da terapia dialítica são 
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extremamente importantes no processo de reabilitação do 

doente renal, pois geram benefícios na parte física, psicossocial 

e funcional. Todavia, pouco se ver nos centros de HD a prática 

de alguma atividade supervisionada durante a diálise 

(MORAES, OLIVEIRA, PEREIRA, 2016).  

O objetivo desse estudo é observar as principais 

dimensões que afetam de forma negativa a QV da pessoa com 

IRC para subsidiar as equipes de saúde com informações mais 

precisas com o intuito de estabelecer um cuidado mais focado 

para a esse tipo de população.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram selecionados artigos que abordam sobre IRC, 

tratamento hemodialítico e QV, obtidos através de revistas 

online e nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Utilizou-se descritores que eram associados entre si: 

insuficiência renal crônica, hemodiálise e qualidade de vida. A 

partir da pesquisa na bibliografia obteve-se um resultado de 26 

artigos publicados no período de 2012 a 2017 (tabela 1), os 

quais foram escolhidos de conformidade com os resumos que 

pleiteavam o objetivo da pesquisa. 
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Tabela 1. Relação de artigos publicados em periódicos no período de 2012 à 

2017, que tratam das dimensões que influenciam negativamente na QV das pessoas 

em HD, obtidos através de revistas online e BVS 

 

Periódicos 
 

 

Nº de artigos 

Revista de Iniciação Científica da 

Libertas 

1 

Revista Saúde e Meio Ambiente 1 

Jornal Brasileiro de Nefrologia 

Cadernos da Escola de Saúde 

3 

1 

Revista Eletrônica Novo Enfoque 1 

Revista Brasileira de Clínica 

Médica 

1 

Ciência & Saúde 1 

Revista Latino-Americana de 

Enfermagem 

1 

Acta Paulista de Enfermagem 1 

Revista de odontologia da 

Universidade da Cidade de São 

Paulo (Online) 

1 

Arquivos de Ciências da Saúde 1 

Revista Científica da FEPI 1 

Saúde Debate 1 

Texto & Contexto Enfermagem 1 

Revista de Enfermagem do 

Centro-Oeste Mineiro 

1 

Nephrology Dialysis 

Transplantation 

1 

Caderno de saúde coletiva 1 

Revista de Pesquisa: Cuidado é 

Fundamental Online 

1 

Saúde. Com 1 

Revista Brasileira de Qualidade 

de Vida 

Revista Conscientiae Saúde 

1 

 

1 

1 
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Northeast Network Nursing 

Journal 

Revista Ciência e Saúde 

Colloquium Vitae 

 

1 

1 

 
 

A análise deu-se início a partir da leitura dos resumos 

dos artigos selecionados, seguida de uma apreciação mais 

minuciosa dos que tiveram uma maior influência na QV das 

pessoas. Por conseguinte, foram observadas as dimensões que 

influenciavam de forma negativa na QV dos doentes urêmicos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E SEU 

TRATAMENTO 

 

A IRC consiste numa síndrome complexa onde acontece 

o declínio e a perda lenta e progressiva da capacidade de 

excreção dos rins (MENEZES JUNIOR et al., 2013). Gonçalves 

(2015) cita que a IRC representa uma lesão do parênquima 

renal podendo estar atrelada como a redução da Taxa de 

Filtração Glomerular (TFG). Logo, é portador de doença renal 

crônica qualquer indivíduo que, independente da causa, 

apresente por um período igual ou superior a três meses 

consecutivos uma TFG inferior a 60ml/min/1,73m². Já em 

pessoas com a enfermidade na fase mais avançada a TFG 

chega ao valor inferior a 15 ml/min/1,73m², necessitando o 

paciente da terapia de substituição renal (TSR) (ZANESCO et 

al., 2017).   

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia 

(2013) a doença renal pode se manifestar através da pressão 
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alta, inchaço ao redor dos olhos e nas pernas, fraqueza 

constante, náuseas e vômitos frequentes, dificuldade de urinar, 

queimação ou dor quando urina, urinar muitas vezes, 

principalmente à noite, urina com aspecto sanguinolento, urina 

com muita espuma, dor lombar, que não piora com movimentos 

e história de pedras nos rins. 

As causas que podem levar a IRC são as mais diversas 

como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), o diabete mellitus 

(DM), doença policística renal, glomerulonefrites, infecções 

urinárias repetidas, cálculos renais de repetição, doenças da 

próstata e as lesões da vasculatura renal, que podem levar à 

isquemia renal e à morte do tecido renal (COSTA et al, 2013). 

A HAS, o DM e o histórico familiar são os três principais fatores 

de risco para o desenvolvimento de IRC, juntamente com 

obesidade, tabagismo, glomerulopatias, sendo fatores 

desencadeantes. 

Existem alguns tipos de diálise que são: hemodiálise, 

diálise peritoneal ambulatorial contínua, diálise peritoneal 

automatizada, diálise peritoneal intermitente e transplante renal 

(REIS et al., 2014). A HD é o método mais utilizado no 

tratamento da IRC, consiste no procedimento de filtragem e 

depuração do sangue para a eliminação de substâncias 

indesejáveis, como a creatinina e a ureia, que se acumulam na 

corrente sanguínea em consequência da deficiência de 

filtragem das pessoas acometidas pela enfermidade (PEREIRA 

et al., 2014; ALMEIDA; ALVES; SILVA, 2012).  

A terapia de HD, geralmente, é realizada em dias 

alternados, de duas a três vezes por semana, durando em 

média quatro horas cada sessão. Deve ser considerado o fator 

psicológico do indivíduo, visto que é um tratamento bastante 

penoso para o mesmo (MEDEIROS et al., 2014). 
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3.2  EPIDEMIOLOGIA 
 

Os problemas do trato urinário e dos rins são 

responsáveis pela elevação da incidência de IRC para um nível 

de aproximadamente 8% por ano, sendo considerada a nível 

mundial um grande problema de saúde pública devido ao fato 

de existirem em torno de 850 milhões de morte por este tipo de 

agravo (SIVIERO; MACHADO; CHERCHIGLIA, 2014). No ano 

de 2013 foi realizado o Censo Brasileiro de Diálise Crônica e 

mostrou que o Brasil apresentava 100.397 pacientes em 

tratamento dialítico, onde 16% eram submetidos ao tratamento 

por meio e convênio e os outros 84% eram tratados através do 

Sistema Único de Saúde (SUS), perfazendo um total de 658 

unidades de diálise (REIS, 2014). Em consequência, dado que 

o número que pessoas que são mantidas em programas de 

diálise vêm crescendo a cada ano, acontece o aumento dos 

gastos públicos com esse tipo de terapia. Só no ano de 2015, 

no Brasil, foram injetados mais de R$ 2 bilhões de reais com 

essa modalidade de tratamento (BRASIL, 2015). 

Deve-se um notório destaque para estudos que foram 

realizados em diversas nações cujo a IRC mostra uma 

prevalência de 7,2% para indivíduos com mais de 30 anos e 

28% a 46% em sujeitos com idade superior a 64 anos. Cerca 

de 100.000 brasileiros estão em tratamento dialítico, tendo uma 

taxa mensal de internação hospitalar de 4,6% e uma taxa de 

mortalidade anual de 17%. O prevalecimento no país dessa 

patologia é de 50/100.000 habitantes o que indica que ela é 

subdiagnosticada, dado que no Japão (205/100.000) e nos 

Estados Unidos (110/100.000) ela apresenta índices mais 

elevados. Devido à falta de diagnóstico, muitas pessoas com a 
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doença evoluem para o óbito sem que tenha tido acesso ao 

tratamento (SBN, 2013).  

 

3.3 QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA A SAÚDE 

 

O portado de IRC em tratamento dialítico tem sua QV 

afetada, visto que a presença de uma doença crônica abarca 

múltiplos fatores na vida do indivíduo onde ocorre uma 

mudança de rotina, redução da sua vida social, a obrigação de 

uma longa terapia, as limitações físicas que a patologia gera e 

a difícil aceitação que originam os mais diversos sentimentos, 

ou seja, modifica radicalmente o modo de viver dessas 

pessoas. Vários sintomas podem surgir com progresso da IRC 

ficando demonstrado, nas etapas mais avançadas da patologia, 

a redução da QV e do estado funcional dos indivíduos 

(GUEDES; GUEDES, 2012; POPPE et al., 2012).  

A TSR pode causar degenerações nos sistemas 

cardiovascular, muscular, ósseo, metabólico e respiratório, 

sendo o respiratório o mais severamente afetado tanto pela 

doença quanto pelo tratamento, causando redução da força 

muscular respiratória, limitação de fluxo aéreo, diminuição da 

capacidade de difusão e endurece, derrame pleural, edema 

pulmonar, hipertensão pulmonar, dentre outras alterações 

(ALVES et al., 2016). Devido a essas modificações no sistema 

respiratório todos os demais sistemas acabam sendo afetados, 

podendo tomar como exemplo uma simples atividade, como se 

agachar ou subir uma escada, o paciente renal logo pode se 

cansar, ficando esse sujeito limitado nas mais diversas 

atividades, por conseguinte, essas limitações acabam 

prejudicando a interação social, o trabalho e o lazer.  
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Em estudos realizados foi exposto que indivíduos que 

realizam HD têm uma QV inferior daqueles que não fazem esse 

tipo de tratamento. Além disso, foram identificados fatores que 

influenciavam diretamente na QV, dentre eles estão os 

aspectos psicossociais (ansiedade, depressão e estado civil), 

os fatores clínicos (patologias concomitantes, tempo da doença 

renal e duração da diálise) e sociodemográficos (idade e 

gênero) e os níveis de hemoglobina, albumina, creatinina, 

hematócrito. Também foi apontado que a dimensão mais 

afetada é a física, seguida da dimensão mental (GUERRA-

GUERRERO; SANHUEZA-ALVARADO; CÁCERES-ESPINA, 

2012). 

Ottavani et al (2016) cita que pessoas com IRC que 

fazem a TSR estão mais propensas a sofrerem algum 

transtorno de humor e também podem apresentar ansiedade e 

depressão. Esses fatores podem desencadear uma série de 

problemas, podendo estar associado à elevação da morbidade, 

a não adesão ao tratamento e a variações nutricionais e 

imunológicas que tanto podem estar associada com a 

depressão e ansiedade como também aos demais sintomas 

que a IRC desencadeia, como a dificuldade de compreensão, 

diminuição da concentração, baixa motivação, alterações no 

sono, fadiga e humor depressivo. Tanto a ansiedade, a 

depressão e os demais fatores associados estão intimamente 

vinculados com a diminuição da QV. 

Reis et al (2014) expõem que para indivíduos com IRC e 

que se submetem à HD torna-se importante as relações sociais, 

como o apoio oferecido por pessoas próximas a ele (família, 

amigos e seus companheiros), dado que esses enfermos 

padecem com as mais diversas alterações emocionais, sofrem 

estágios de depressão e enfrentam modificações bruscas de 
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humor. Entretanto, nem sempre a interação familiar tem sido 

indicada como benefício para essas pessoas, uma vez que ao 

invés de ser proporcionada assistência, observa-se um controle 

excessivo na vida desses pacientes, consequentemente, não 

sendo um fator positivo (GUERRA-GUERRERO; SANHUEZA-

ALVARADO; CÁCERES-ESPINA, 2012). 

Pesquisa realizada na Unidade de Transplante Renal do 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro e no Instituto de Hemodiálise e Transplante Renal de 

Uberaba após análise de correlação dos dados, foi exposto que 

ocorreu uma correlação negativa entre os escores dos domínios 

físico e psicológico do questionário aplicado com a variável 

idade, ou seja, quanto maior a idade, piores foram os valores 

desses dois domínios. A amostra foi composta por 50 pacientes 

e foi utilizado o questionário World Health Organization Quality 

of Life Bref – WHOQOL-Bref para avaliar a QV (REIS et al., 

2014). 

Já Miyahira et al (2016) obteve resultados semelhantes 

em seu estudo. Foi realizada uma pesquisa transversal com 

abordagem quantitativa em um Hospital do interior paulista com 

o objetivo de avaliar a QV de doentes urêmicos que realizavam 

a terapia dialítica. A amostra do estudo foi constituída por 46 

pacientes, no qual foi aplicado o questionário de Qualidade de 

Vida Whoqol-bref. Nos resultados foi constatado que os 

domínios físico e psicológico foram os mais comprometidos, 

influenciando negativamente na QV dos sujeitos.  

Em um estudo exploratório, descritivo e com abordagem 

quantitativa realizado em duas clínicas privadas de hemodiálise 

na cidade de Curitiba – PR foi constatado as médias mais 

baixas nas dimensões de saúde mental, vitalidade e 

capacidade funcional. A amostra foi constituída por 39 
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pacientes com IRC e em tratamento dialítico e foi utilizado o 

questionário de QV Whoqol-bref (CAVEIÃO et al, 2017). Já em 

pesquisa realizada com 168 pacientes com IRC submetidos à 

HD no município de São Mateus-ES foi constatado baixos 

escores no que se refere ao papel profissional, sobrecarga da 

doença renal, função física, funcionamento físico e função 

emocional. O estudo teve uma abordagem quantitativa, foi do 

tipo transversal e descritivo. Para a avaliação da QV utilizou-se 

o instrumento Kidney Disease and Quality of Life Short Form 

(SILVA et al, 2016). 

Em um serviço público especializado, situado no Estado 

de São Paulo, foi realizado um estudo transversal onde foi 

aplicado o questionário de QV Kidney Disease Quality of Life-

Short Form (KDQOL -SF) com 101 pacientes renais crônicos 

que eram submetidos à HD e foi evidenciado um impacto 

negativo na QV desses indivíduos. Os domínios de aspecto 

físico, situação de trabalho e funcionamento físico foram os que 

tiveram o maior fator de influência negativa na vida dessas 

pessoas. Tanto a doença como o tratamento limitam os doentes 

urêmicos no estilo de vida que eles tinham antes de apresentar 

a enfermidade, da mesma maneira que os restringem em certas 

atividades do cotidiano, como ter que diminuir a carga de 

trabalho ou mesmo ter que deixar de executá-lo causando 

diminuição da QV uma vez que se opõe ao modo de vida 

anterior a disfunção (LOPES et al., 2014). 

Maciel e Domingos (2016) em seu estudo observaram 

uma redução da QV principalmente no domínio geral e físico. A 

pesquisa foi feita no Centro de Terapia Renal Substitutiva de 

um hospital localizado na região Leste de Minas Gerais. A 

amostra foi composta por 82 pacientes portadores de IRC em 

tratamento hemodialítico e a QV foi avaliada por meio do 
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instrumento Whoqol-bref. Os resultados do estudo estão de 

acordo com pesquisa realizada em um serviço de hemodiálise 

na cidade de Presidente Prudente-SP onde 63 pacientes 

responderam o instrumento para mensurar a QV WHOQOL-

bref. A análise dos dados mostrou que entre os domínios 

analisados o domínio físico obteve a menor pontuação (NEGRI 

et al, 2016). 

Já Grasselli et al (2012) realizou um estudo transversal 

em um Hospital Geral Filantrópico de médio porte, situado no 

Sul de Minas Gerais, onde foi aplicado o questionário de QV 

Short Form - 36 Item Health Survey em 37 pacientes urêmicos 

que faziam HD e observaram um baixo escore nas dimensões 

papel profissional e função física contribuindo negativamente na 

QV dos participantes do estudo. A sobrecarga da doença renal 

acarreta uma série de sintomas e complicações. No que se 

refere à função física e profissional ficou confirmado a 

dificuldade do doente em conciliar, geralmente, três sessões de 

HD por semana que dura na maioria das vezes quatro horas 

com algum tipo de trabalho remunerado, assim como os 

possíveis problemas que podem apresentar para caminhar, 

realizar esforço, inclinar-se, podendo essas dificuldades 

estarem atreladas a um conjunto de alterações em vários 

sistemas orgânicos, conhecido como síndrome urêmica, que 

restringem suas atividades diárias. 

Esses dados corroboram com os resultados da pesquisa 

de Marinho et al (2017) onde também foi observado que as 

dimensões de situação de trabalho e função física foram as 

mais afetadas. Sua amostra foi composta por 105 pacientes de 

uma clínica de hemodiálise localizada na cidade que integra o 

Território de Identidade do Piemonte Norte do Itapicuru, interior 

da Bahia. Foi utilizado o instrumento Kidney Disease and 
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Quality-of-Life Short-Form para mensurar a QV e o estudo foi 

do tipo transversal e descritivo. 

Em estudos semelhantes realizado por Reis et al (2014) 

e Nepomuceno et al (2014) foi percebido uma média bastante 

reduzida em analogia como o domínio físico. Já Cavalcante et 

al (2013) além de constatar um baixo escore no aspecto físico 

também verificou baixos índices nas escalas de situação 

ocupacional, peso da doença renal, satisfação do paciente e 

saúde geral. Logo, essas alterações são fatores que afetam a 

QV dos doentes urêmicos, haja vista que pode ocorrer uma 

limitação no dia a dia como também em outras áreas. 

Portanto, fica exposto a importância de se conhecer mais 

a fundo esse grupo de enfermos para que avaliações periódicas 

sejam realizadas com o intuito de observar quais as 

dimensões/escores estão sendo mais associados com a 

redução da QV, tendo como finalidade ofertar um tratamento 

mais específico para conservar um nível de qualidade de vida 

satisfatório.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

A partir da análise dos artigos foi observado uma 

diminuição na qualidade de vida das pessoas com insuficiência 

renal crônica em tratamento dialítico, indicando que os fatores 

que mais influenciam negativamente na vida desses indivíduos 

estão associados a dimensão física e nas escalas de aspecto 

físico, funcionamento físico, situação ocupacional, vitalidade, 

saúde mental, peso da doença renal, satisfação do paciente e 

na saúde no geral.  

Como consequência, é esperado que os dados obtidos 

desta pesquisa possam subsidiar os profissionais envolvidos no 
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tratamendo das pessoas com a enfermidade renal crônica no 

que se refere a melhoria do cuidado e dando um enfoque nos 

fatores que mais acomete essa população de forma negativa, 

buscando assim, uma melhor adaptação a hemodiálise e por 

conseguinte uma melhoria na qualidade de vida destas 

pessoas. 
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RESUMO: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível 
causada pela entrada e disseminação da bactéria Treponema 
pallidum no organismo humano. A doença apresentou um 
aumento de 5.174% no número de casos por transmissão 
sexual nos últimos cinco anos e de 851% na forma congênita 
nos últimos 10 anos no Brasil. O objetivo é apresentar 
informações atuais que contribuam para o esclarecimento de 
aspectos relevantes da sífilis. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica em bancos de dados científicos e 
pesquisas recentes apontam que a infecção interfere em 
diversos tecidos do corpo e que para os bebês ela pode ser 
fatal. A infecção inicial é marcada por uma resposta imune inata 
pelas células dendríticas, células assassinas naturais e 
macrófagos, enquanto a imunidade adquirida é representada 
pela ativação de Linfócitos CD4+ e CD8+. Receptores tipo Toll, 
citocinas e opsonização das espiroquetas por anticorpos IgG 
também contribuem para a resposta imune. No caso da sífilis 
congênita, o processo inflamatório afeta a estrutura da placenta 
trazendo efeitos negativos para o feto em desenvolvimento que 
variam desde alterações funcionais de órgãos até o aborto 
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espontâneo. Concluímos que a infecção pela bactéria 
Treponema pallidum pode trazer consequências negativas, 
sendo os resultados mais críticos em fetos, mostrando a 
importância do diagnóstico, tratamento e prevenção da infecção 
pelo uso de métodos contraceptivos e conscientização quanto 
ao tema. 
Palavras-chave: Teratógenos. Sífilis. Imunohistopatologia da 

sífilis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento humano é um processo contínuo que 

inicia com a união do ovócito secundário com o gameta 

masculino denominado de espermatozóide. A fecundação e 

formação do zigoto ocorre na tuba uterina sendo seguida pelo 

processo de clivagem, responsável por tornar o concepto 

multicelular (MOORE & PERSAUD, 2013). 

O futuro embrião é levado até a cavidade uterina pelo 

batimento ciliar do epitélio tubário e pelo peristaltismo da tuba 

uterina. O concepto permanece livre durante três a quatro dias 

e então, começa o processo implantacional que terminará com 

o embrião totalmente inserido no útero (GARCIA & GARCIA, 

2012). 

O período gestacional é dividido em período embrionário 

e período fetal. O intervalo de tempo que vai do zigoto até a 

formação dos primeiros órgãos é chamado de Período 

Embrionário ou Embriogênese e o período subsequente, que 

vai até o nascimento do organismo é chamado de Período Fetal 

(SADLER, 2013).  

Todos esses períodos são marcados por divisões 

celulares, migração e diferenciação celular, além de apoptose 

e rearranjo celular para formação dos tecidos do novo 
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organismo. Sendo, portanto, necessário um ambiente 

adequado para o desenvolvimento correto do concepto. 

Contudo, condições hereditárias e ambientais interferem 

nesses processos podendo prejudicar o desenvolvimento 

embrionário e induzir a morte intrauterina, defeito do 

desenvolvimento, retardo do crescimento fetal ou alteração de 

funções de determinados órgãos (MOORE & PERSAUD, 2013). 

Fatores ambientais como infecções bacterianas, virais, 

fúngicas ou parasitárias, assim como a presença de agentes 

químicos, como medicamentos e drogas; radiação; doenças e 

deficiências nutricionais maternas são agentes teratogênicos, 

ou seja, fatores que causam defeitos morfológicos e/ou 

funcionais no embrião (GARCIA & GARCIA, 2012). 

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) 

que apresenta no ciclo biológico um período com ausência de 

sintomas facilitando que o portador da infecção não tenha 

conhecimento e que possa transmiti-la durante relações 

sexuais desprotegidas (BRASIL, 2017a). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, a 

cada ano, surgem 937.000 novos casos de sífilis, 

aproximadamente, sendo quase 50 mil gestantes com sífilis e 

12 mil casos são de sífilis congênita por ano. Em 2015, a cada 

1000 bebês nascidos vivos, 6,5 eram portadores de sífilis e 

esse valor é 13 vezes maior do que a Organização Mundial da 

Saúde considera aceitável (BRASIL, 2017a). 

Diante da epidemia de sífilis no Brasil, o número de 

estudos científicos têm aumentado visando compreender 

detalhadamente a bactéria T. pallidum, a infecção causada por 

ela, o desenvolvimento dos aspectos patológicos da doença, e 

quais os mecanismos utilizados pelo microrganismo para 
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interferir, de maneira tão significativa, no processo embrionário 

(BRASIL, 2017b). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como 

objetivo apresentar informações atuais relacionadas à sífilis, 

destacando os mecanismos de ação utilizados por Treponema 

pallidum responsáveis pelas alterações em embriões e fetos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma busca na no banco de dados National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) por artigos 

científicos.  O primeiro descritor empregado para a consulta 

nessa base de dados foi Sífilis (“Syphilis”) sendo encontrados 

34.710 documentos. Em seguida, utilizando o conector boleano 

“AND” juntamente com o descritor Sífilis congênita (congenital 

syphilis), o número de artigos foi reduzidos para 3.548 

documentos. Posteriormente, foi acrescentando o conector 

AND e o descritor Patologia (pathology) e o número de artigos 

científicos foram de 366, sendo este número diminuído para 27 

quando selecionado os documentos dos últimos cinco anos 

como filtro da pesquisa no próprio site do NCBI. Todos as 27 

comunições científcas foram lidas, sendo 19 artigos utilizados 

para a escrita do capítulo de livro e 8 artigos científicos foram 

excluídos por não apresentarem informações relevantes sobre 

a temática, sendo utilizado, portanto, como critério de exclusão. 

Adicionalmente, foram utilizados oito livros didáticos das áreas 

de Embriologia, Patologia, Microbiologia, Dermatologia e de 

Educação em saúde, além dos sites do Ministério da Saúde e 

da Organização Mundial de Saúde.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são 

doenças infecciosas que podem ser propagadas através da 

relação sexual sem proteção, seja essa vaginal, oral ou anal. A 

transmissão também pode ocorrer através do contato direto 

com o sangue de um indivíduo contaminado, durante a gravidez 

(sífilis congênita), no momento do parto e pelo aleitamento 

materno (BRASIL, 2017b). 

 Nos dias atuais, mesmo com o crescimento dos meios 

de comunicação e o desenvolvimento na área da saúde, o 

índice de transmissão das infecções sexuais continua elevado, 

onde mais de um milhão de pessoas adquirem ISTs por dia no 

mundo. Essas infecções podem ser causadas por diversos 

patógenos, entre eles, vírus, parasitas e bactérias (WHO, 

2017a). 

No Brasil, as ISTs mais comuns são a Síndrome da 

Imunodeficiência adquirida (SIDA), uma doença que 

compromete a funcionalidade do sistema imune pelo vírus HIV, 

a Clamídia, Gonorreia e Sífilis, doenças ocasionadas pela 

infecção bacteriana, que podem desenvolver alterações a nível 

local e sistêmico (BRASIL, 2017b). 

 A hipótese mais aceita é que a bactéria T. pallidum 

emergiu do Novo Mundo (América) com Cristóvão Colombo e 

sua frota que a disseminou por toda a Europa, recebendo mais 

de 50 nomes durante a história que fazem referência aos santos 

que ajudaram os diferentes povos no processo de cura. Sendo 

o físico, geógrafo e poeta Girolamo Fracastoro (1478–1553) o 

primeiro a utilizar o termo ‘’Sífilis’’ em 1530 em seu poema 

intitulado "Sífilis sivemorbusgallicus", morbusgallicus 

significando doença francesa (MAAKOUT; MOUTRAN 2014). 
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O processo de disseminação da infecção ao longo dos 

anos estimulou o desenvolvimento de pesquisas que visavam 

descobrir o agente etiológico, correlacionando-o com as 

manifestações clínicas da doença (TAGARELLI, 2011). 

Atualmente, o Treponema pallidum é classificado na 

subespécie pallidum, nome derivado das palavras gregas para 

‘’fio retorcido’’ e ‘’pálido’’. É reportada como uma espiroqueta 

gram-negativa causadora da sífilis, que não possui fatores de 

virulência, mas que apresenta lipoproteínas que induzem uma 

resposta imune inflamatória (TORTORA; FUNKE; CASE 2012).  

As lipoproteínas identificadas em T. pallidum capazes de 

estimular o sistema imune inato, primeira linha de defesa do 

organismo, foram: Tp0155 , Tromp1/TroA (Tp0163), Gpd 

(Tp0257), TprF (Tp0316), Tp0453, Tp0483, TprI 

(Tp0620),Tromp2 (Tp0663) , Tp0751 , TprK (Tp0897) , Tp92 

(Tp0326)  e Tromp3 (LUO et al., 2017). 

Na sífilis, as lipoproteínas são reconhecidas pelas 

células dendríticas (CD) especializadas que se acumulam nos 

locais de infecção como pele, mucosas e coração. Os 

receptores tipo Toll (TLR2 e TLR8) reconhecem as 

lipoproteínas e as CD, juntamente com macrófagos, estimulam 

o processo inflamatório pela produção de citocinas TNF- α, IL-

1, IL-6, IL-8, IL-12, que induzem uma resposta inflamatória 

severa (POZZOBON et al., 2016).  

Ainda que a expressão de lipoproteínas seja significativa 

por T. pallidum, a maioria está localizada na membrana 

citoplasmática bacterianas sendo poucas, ou nenhuma, 

expostas na superfície da membrana externa (LUO et al., 2017).  

Como consequência desta escassez de Padrões 

moleculares associados a patógenos ou PAMPs (do inglês 

Pathogen-associated molecular pattern ou PAMPs) o 
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reconhecimento e a ativação de mecanismos de defesa são 

dificultados, facilitando a replicação e disseminação inicial do 

microrganismo (PEELING et al., 2017). 

O exsudato com apenas dez espiroquetas é suficiente 

para transmitir a doença durante o contato sexual com um 

parceiro ativamente infeccioso. Os microrganismos penetram 

na mucosa ou entram através de abrasões na pele, a qual é 

menos queratinizada em regiões perianal e perigenital 

comparando com outras áreas (BRASILEIRO-FILHO, 2016).  

Para que a infecção seja instituída, o T. pallidum 

necessita aderir a células epiteliais e componentes da matriz 

extracelular. Em seguida, as espiroquetas começam a se 

multiplicar localmente e se disseminar rapidamente pelo 

sistema linfático e corrente sanguíneo, acessando locais em 

órgãos distantes e penetrando tecidos, como o placentário e a 

barreira hematoencefálica (PEELING et al., 2017; LITHGOW et 

al., 2017).    

As principais alterações histopatológicas da sífilis 

precoce são as lesões na pele e mucosa das áreas genitais, 

manifestando-se, microscopicamente, com o inchaço de células 

endoteliais de capilares, edema de paredes celulares e a 

infiltração de células leucocitárias (LUO et al., 2017).  

A sífilis primária é o primeiro estágio clínico da infecção. 

Ocorre após três semanas da exposição com presença de uma 

úlcera única, limpa e indolor (cancro primário) medindo 1-2 cm 

de diâmetro no local da inoculação, que frequentemente, são as 

regiões das genitais. No entanto, pode ocorrer nos lábios e 

mamilos e o número de cancro pode aumentar (SUKTHANKAR, 

2014). 

 O segundo estágio clínico, chamado sífilis secundária, 

ocorre entre 6 semanas e 6 meses após infecção. A presença 



SÍFILIS E SUAS IMPLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO 

HUMANO 

170 
 

de erupções cutâneas eritematosas no tronco e extremidades, 

particularmente palmas e solas, que podem ou não conter pus, 

é observada (SUKTHANKAR, 2014).  

A sífilis secundária é mencionada como ‘’Great Imitator’’, 

que pode ser traduzido como ‘’Grande Imitador’’. Esta 

denominação é feita, pois os sintomas podem ser confundidos 

com os de outras doenças. Estratégias básicas para prevenir 

tais equívocos seriam saber os sintomas básicos da sífilis, que 

nem sempre se manifestam através de erupções cutâneas nas 

palmas e solas do pé, e quais testes solicitar (MARPLE et al., 

2014).  

Os sinais e sintomas da sífilis resultam de um processo 

inflamatório significativo e da persistência da bactéria com seus 

mecanismos de escape. Na sífilis, as células CD4+ predominam 

nas úlceras genitais, enquanto as células T CD8+ é o grupo de 

leucócitos em maior concentração nas úlceras da sífilis 

secundária, seguida pelas células Assassinas Naturais (NK) 

(PATTON et al., 2017; RISGAARD et al., 2014). 

Nas lesões primárias e secundárias da sífilis ocorre uma 

elevada produção de citocinas TH1 e que as células T (CD4+, 

CD8+ e NK) podem ser fontes de interferon gama (IFN-γ) (CRUZ 

et al., 2012).  

O modelo mais aceito da resposta imunológica em 

pacientes com sífilis tem macrófagos e o IFN-γ como atores 

essenciais.  A fagocitose de T. pallidum não opsonizado ocorre, 

mas o número de bactérias endocitadas é muito limitado e como 

consequência, a produção de citocinas pró-inflamatórias é 

mínima. Contudo, o processo de apresentação de antígeno 

pelos fagócitos a célula T helper, ocorre e é suficiente para 

estimular a síntese e secreção de interferon gama pelas células 
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T CD4+, CD8+ e células NK que produzem IFN-γ localmente 

(Figura 1) (HAWLEY et al., 2017). 

 

Figura 1. Proposta de mecanismo imunológico em portadores 

de sífilis secundária 

 
Fonte: Modificado de HAWLEY et al., 2017. 

 

A ativação do sistema imune adaptativo leva a produção 

de anticorpos pelos plasmócitos, facilitando a fagocitose pelo 

processo de opsonização da espiroqueta (HOUSTON et al., 

2012). Com o reconhecimento da porção Fc das IgGs pelo 

receptor membranar Fcγ do fagócito, ocorrerá a ligação do 

PAMP ao receptor TLR (TLR - Toll-Like Receptor), seguida pela 

endocitose da bactéria e posterior apresentação de antígeno no 

órgão linfóide secundário (RADOLF et al., 2017). 

 Adicionalmente, com o término do estágio secundário, os 

sintomas regridem e a infecção pode entrar em um estado de 

latência, onde há a ausência de sintomas e após dois a quatro 
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anos de latência a transmissão apenas ocorre pela interface 

materno-fetal (RISGAARD et al., 2014) 

Os sintomas da sífilis retornam no estágio terciário, que 

surge, muitas vezes, devido a falta de tratamento, uma vez que 

a doença não é debilitante o que diminui a procura de 

atendimento médico (PEELING et al., 2017).  

As manifestações clínicas são repercussões das 

respostas imunes à sobrevivência das espiroquetas e resultam 

em destruições teciduais (usualmente na pele, nas membranas 

mucosas e nos ossos) como lesões gomosas e que apresentam 

um baixo número de bactérias, significando uma queda na 

probabilidade de transmissão (TORTORA; FUNKE; CASE, 

2012).  

Apesar de dados recentes sugerirem que a evolução 

para este estágio seja menos comum nos dias atuais talvez pelo 

amplo uso de antibióticos, numerosos relatos de caso sugerem 

que a infecção por HIV aumenta o risco do desenvolvimento do 

terceiro estágio da sífilis, marcado pelas complicações neuro-

oftalmológicas (PEELING et al., 2017).      

Uma mudança histológica observada e que caracteriza a 

sífilis terciária é a infiltração de células inflamatórias nas 

paredes dos vasos que cercam as lesões, que a esse ponto 

podem degenerar e causar um dano extenso à parede arterial, 

ou causar ateromatose. Aliás, pacientes que não estão sob 

tratamento adequado para sífilis terciária habitualmente vêm a 

óbito com quadros de aneurisma e trombos que crescem nas 

placas ateroscleróticas (POZZOBON et al., 2016). 

 A infecção por T. pallidum durante o período gestacional 

é chamada de Sífilis Congênita (SC) e a gestante portadora 

pode transmitir a bactéria ao feto. A sífilis se não tratada, pode 

proporcionar sérias mudanças durante o período gestacional 
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que variam de acordo com múltiplas condições, tais quais: 

idade gestacional, estágio da sífilis na gestante (acompanhado 

ou não de tratamento) e resposta do sistema imune do embrião 

(WAHAB et al., 2014; RAC et al., 2016). 

A seguir é apresentado um gráfico com informações 

acerca das taxas de incidência de sífilis congênita e em 

gestantes na região nordeste no período de 2000 à 2015 no 

Brasil. 

 

Figura 2. Taxa de incidência de sífilis congênita e em grávidas 
na região nordeste. Brasil, 2000 - 2015. 

 
Fonte: Modificado de Ministério da Saúde, Brasil, 2016. 

  

Diante dos dados epidemiológicos expostos no gráfico é 

possível analisar que a taxa de sífilis congênita encontra-se, na 

maioria dos estados do nordeste, acima da média nacional, 

Esse cenário tem sido associado com diversos fatores como: 

pobreza, infecção pelo HIV, uso abusivo de drogas, baixa 

escolaridade, precedentes de doenças sexualmente 
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transmissíveis, múltiplos parceiros e a assistência pré-natal 

inadequada nestes estados, este último passando a ser 

reconhecido como o principal (NONATO; MELO; GUIMARÃES 

2015). 

 A transmissão vertical pode ocorrer em qualquer estágio 

da sífilis, atingindo especialmente a placenta, agregado de 

células responsáveis pela nutrição e proteção do embrião, 

formada pelo trofoblasto e seus derivados (WAHAB et al., 

2015).  

Segundo dados da literatura, a taxa de transmissão pela 

microcirculação placentária varia de 70% a 100% dos casos se 

a mãe estiver na fase primária ou secundária da infecção. Por 

outro lado, essa taxa é reduzida para 10% a 40% nos casos em 

que a mãe está na fase latente e para 1% a 2% se a gestante 

for tratada (WHO, 2017). 

A presença de T. pallidum na placenta provoca 

alterações em sua morfologia, tanto macroscópica quanto 

microscópica, marcada pelo aumento do seu tamanho, palidez, 

imaturidade e inflamação dos vilos, além de endarterite e 

perivasculite dos vilos e veias do cordão umbilical com funisite 

necrotizante (BRASILEIRO-FILHO, 2016).  

A funisite corresponde ao primeiro estágio da resposta 

fetal a um processo infeccioso, caracterizado por um infiltrado 

perivascular de células inflamatórias (neutrófilos de origem 

fetal) nos vasos umbilicais, acometendo inicialmente as veias, 

com progressão inflamatória para as artérias.  Níveis elevados 

de interleucina 6 (IL-6) no líquido amniótico, no sangue do 

cordão umbilical e no plasma fetal contribuem para esse quadro 

inflamatório (CRUZ et al., 2012).   

Como resultado da infecção fetal, ocorre também a 

produção de citocinas inflamatórias IL-2, IFN-γ, TNF-α e 
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prostaglandinas que é induzida pela ativação de macrófagos 

por lipoproteínas treponêmicas (HAWLEY et al., 2017).  

 Os espiroquetas tem a capacidade de causar danos ao 

cordão umbilical e a placenta, sendo estes encarados como 

consequências da proliferação microvascular dos 

microrganismos e a inflamação local, que comprometem o 

desenvolvimento fetal (MAGALHÃES et al., 2017). 

Alterações que acometem o feto incluem: baixo peso, 

hepatomegalia com altos níveis séricos de fosfatase alcalina, 

esplenomegalia, anemia, plaquetopenia, icterícia, 

osteocondrite, linfadenopatia generalizada, dificuldade 

respiratória, meningite, meningoencefalite, corioretinite e 

pseudoparalisia (EICHENFIELD et al., 2015).  

Manifestações tardias envolvem o sistema nervoso 

central (neurosífilis), tecido ósseo ( tíbia em lâmina de sabre, 

juntas de Clutton), dentes de, pele (queilite angular e lesões 

gomosas), olhos (queratite intersticial, atrofia óptica), surdez 

(alterações no oitavo nervo craniano) (EICHENFIELD et 

al.,2015). 

Figura 3 demonstra as manifestações clínicas em um 

bebê de três meses de idade infectado pelo T. pallidum com 

hepatoesplenomegalia e uma erupção cutânea descamante. 

Além disto, a criança também apresentou corrimento nasal.  

O diagnóstico da infecção pelo T. pallidum pode ser 

realizado com base na história do indivíduo, os sintomas 

clínicos que ele apresenta e pelos testes laboratoriais, sendo 

este último subdividio em provas diretas e provas sorológicas.   
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Figura 3. Manifestações clínicas de um bebê infectado pela 

bactéria Treponema pallidum. 

 
Fonte: PEELING et al., 2017 

 

Na sífilis primária e nas lesões da sífilis secundária, o 

diagnóstico pode ser dado pela visualização direta da bactéria. 

Por outro lado, a partir de duas a três semanas após o contato 

com T. pallidum, os testes sorológicos já detectam anticorpos 

anti- T. pallidum. 

Os ensaios  sorológicos são classificados em não 

específico para anticorpos do T. pallidum, como o teste RPR 

(Rapid Plasma Reagin) e o VDRL (Venereal Disease Research 

Lab) comumente usados inicialmente, ou específico como o 

teste de microscopia de campo escuro, FTA-ABS (Fluorescent 

treponemal antibody absorption test) e o ensaio de 

hemaglutinação do T. pallidum (MARPLE et al.). 
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Em gestantes, o Ministério da Saúde preconiza três 

testes de VDRL durante a gravidez: o primeiro na primeira 

consulta do pré-natal; a segunda avaliação na trigésima 

semana gestacional e o último teste no momento da admissão 

hospitalar, seja por problemas de saúde, assistência ao parto 

ou no processo de curetagem, em caso de aborto. 

O recém-nascido com suspeita de sífilis congênita o uso 

de ensaios não-treponêmicos é indicado após 1 ano e oito 

meses do nascimento, devido a possibilidade da presença de 

IgG materna no sangue do filho, gerando um resultado falso 

positivo. 

O tratamento é feito, na maioria dos casos, com 

penicilina G benzatina, fármaco que apesar de ser utilizado por 

um longo período de tempo ainda se mostra eficaz contra as 

espiroquetas (KLEIN et al., 2015). 

A via de administração do medicamento é intramuscular 

e a quantidade varia de acordo com o estágio da doença. Na 

sífilis primária, secundária e no início do período latente a 

terapia é feita com uma dose única de 2,4 milhões de unidades, 

enquanto pacientes com tempo de infecção desconhecido são 

tratados como uma pessoa com latência tardia, pedindo um 

total de 7,2 milhões de unidades divididas em doses de 2,4 

milhões de unidades a cada sete dias, totalizando três doses 

(KLEIN; MCLAUD; ROGERS 2015).    

No tratamento de mulheres durante a gravidez e de sífilis 

congênita, o fármaco de escolha também é a penicilina. O 

tratamento da mulher grávida deve ser seguido rigorosamente, 

especialmente aquelas que estão realizando a terapia para 

tratamento da sífilis em um estágio de latência tardia.  

As mulheres grávidas que perderem um dia de 

tratamento devem repetir todo o curso traçado da terapia. O 
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tratamento neonatal deve ser seguido corretamente, que é tão 

importante quanto a terapia da mãe, uma vez que se o recém-

nascido passar mais de um dia sem tratamento deve repetir 

todo o processo passado, de modo a evitar piores 

consequências para a criança futuramente (MDH, 2016). 

  Diante do exposto, a infecção pela bactéria T. pallidum 

pode trazer resultados negativos capazes de levar até a morte 

do seu portador, e a conscientização desse perigo, da sua 

prevenção e importância do diagnóstico e tratamento se faz 

necessário para a redução da sífilis no Brasil e no mundo.  

 

5 CONCLUSÕES  

 

As consequências da presença do T. pallidum, tanto na 

mãe quanto no feto, são devastadoras caso não seja combatido 

pelo sistema imune e/ou terapia medicamentosa. O diagnóstico 

precoce na gestante é crucial e, caso seja descoberta a 

infecção, o tratamento deve ser realizado de modo a prevenir a 

transmissão congênita. Em casos de fetos nascidos com o T. 

pallidum, o diagnóstico clínico e laboratorial pode ser realizado 

e o tratamento feito de maneira rápida para preservar a saúde 

dos mesmos. Campanhas de prevenção e a realização de 

estudos adicionais são necessários para a redução do número 

de casos de sífilis e para a elucidação de aspectos relevantes 

da patogenicidade que possam contribuir para o 

desenvolvimento de vacinas contra T. paliidum. 
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RESUMO: Objetivou-se analisar a assistência multiprofisional 
aos neonatos prematuros com Síndrome do Desconforto 
Respiratório na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-
se de estudo documental, retrospectivo, quantitativo, 
desenvolvido em uma maternidade da Região Metropolitana do 
CaririCearense de agosto a setembrode 2012.Teve-se como 
população 108 prontuários de recém-nascidos prematuros 
admitidos de janeiro a dezembro de 2010 e como amostra 41 
prontuários de neonatos prematuros com a patologia internados 
na  Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da instituição. A 
amostragem ocorreu por conveniência. Utilizou-se 
umformulário de elaboração própriapara coleta de dados. Estes 
foram analisados no Statistical Package for the Social 
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Sciencesversão 19.0 e confrontados com a literatura. 
Predominaram recém-nascidos prematuros moderados com 
muito ou extremo baixo peso do sexo masculino. Idade 
gestacional, baixo peso, complicações gestacionais e 
obstétricas constituiram fatores de risco para a patologia. As 
condutas realizadas pela equipe de saúde foram baseadas no 
quadro clínico, conforme o preconizado pela literatura e 
contribuíram para melhor prognóstico. Evidenciou-se a 
necessidade de assistência especializada e interdisciplinar no 
intuito de prevenir e tratar complicações, melhorar quadro 
clínico e reduzir morbimortalidade neonatal. 
Palavras-chave:Doença da Membrana Hialina.Assitência ao 

paciente.Unidades de Terapia Intensiva. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gestação se caracacteriza por modificações 

anatomofisiológicas que em suamaioria ocorremsem 

intercorrências. Contudo, complicações durante o seu 

transcurso podem ocorrerapresentando maior probabilidade de 

desfechosmaternos e ou infantis desfavoráveis, caracterizando 

a gestação de alto risco. Essa pode culminar no parto pré-

termo, aquele que ocorre entre 22 e 37 semanas (BRASIL, 

2012a; BRASIL, 2010; MONTENEGRO; REZENDE, 2008). 

Nagestação de alto risco a hospitalização do neonato é 

quase sempre inevitável. Assim, a Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) destaca-se na assistência aosrecém-

nascidos(RN)quenão conseguem executar funções orgânicas 

imprescindíveis à sobrevivência, como as trocas gasosas, 

necessitando, de assistência, suporte e cuidados. Nesta 

unidade, o RN deve ser assistido continuamente por equipe 

interdisciplinar por meio de intervenções específicas visando 
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melhor prognóstico (CHAVES et al.,2007; CHEREGATTI, A. L.; 

AMORIM, 2010). 

As doenças do aparelho respiratório, constituem a quarta 

causa de mortalidade e de internações pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) (CEARÁ, 2007). “Cerca de 1% a 4% de todas as 

internações em UTI pediátrica têm como causa a Síndrome do 

Desconforto Respiratório Agudo, com uma mortalidade que 

varia de 50% a 75%” (FARIA; BOUSSO; YAGUI, 2006, p.1796). 

A síndrome do desconforto respiratório (SDR) constitui 

uma das etiologias mais frequentes de insuficiência respiratória 

(IR) do RN, sendo uma das principais causas da mortalidade do 

RN prematuro, ocorrendo em 0,5% a 1% dos nascimentos 

(ALVES et al., 2008; DONATO, 2010).   

No Brasil, ataxa demortalidade infantil é de 22,5/1000 

nascidos vivos, sendo que, 38%das causas de morte ocorrem 

durante o período neonatal, representando a principal causa a 

prematuridade (28%) (SANT´ANNA et al., 2008).  

A assistência ao neonato de alto risco deve basear-se 

em cuidados contínuos, complexos e integrais, considerando o 

nível de cuidado a ser dispensado, uma vez que, é durante o 

período neonatal que ocorre o maior número de óbitos.  

Desse modo, objetivou-se analisar a assistência 

multiprofissional aos neonatos prematuros com síndrome do 

desconforto respiratório na UTIN de uma maternidade da 

Região Metropolitana do Cariri (RMC). Essa proposição pode 

subsidiar a realização de programas de treinamento para a 

equipe interdisciplinar, visando qualificar a assistência, 

contribuir para um melhor prognóstico e, consequentemente, 

reduzir a mortalidade neonatal. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório, documental 

retrospectivo com abordagem quantitativa, desenvolvido em 

uma maternidade filantrópica na Região Metropolitana do Cariri 

Cearensede agosto a setembrode 2012. A escolha da 

instituição ocorreu por ser referência na atenção obstétrica e 

pela elevada incidência de SDR nos neonatos na UTIN (CRUZ, 

2009). 

A população foi composta por 108 prontuários de 

RNprematuros admitidos na instituição, no período de 01 de 

janeiro a 01 de dezembro de 2010. A amostra foi constituída por 

41 prontuários de neonatos prematuros com SDR internados na 

UTIN da instituição, assistidos no referido período, conforme os  

critérios de inclusão: ser prematuro, apresentar aSDR e ter sido 

assistido pela equipe durante os primeiros 28 dias de vida. Os 

critérios de exclusão foram: apresentar desconforto respiratório 

relacionado a alguma afecção, prontuários ilegíveis, 

incompletos e ou não disponíveis para análise. 

A amostragem ocorreu por conveniência em sala 

destinada ao arquivo de prontuários, na presença de pelo 

menos um funcionário da instituição. As informações foram 

coletadas dos prontuários e registradas em um formuláriode 

extração de dados de elaboração própria que continha as 

variáveis: número do prontuário; sexo; idade gestacional; 

fatores de risco maiores para a SDR; fatores de risco menores 

para a SDR; complicações obstétricas maternas; manifestações 

clínicas; tratamento; condutas adotadas pela equipe 

interdisciplinar no período neonatal; complicações da SDR; 
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tempo de internação; prognóstico; condições de alta; óbito 

neonatal.  

O agrupamento, organização e informatização dos 

dados foi realizada no StatisticalPackage For Science Social 

(SPSS)versão 19.0, por meio da estatística descritiva 

frequencial e confrontados com a literatura. 

A pesquisa obdeceu aos preceitos da resolução 

466/2012 (BRASIL, 2012b). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra caracterizou-se predominantemente por 

RNdo sexo masculino (53,7%), prematuros moderados (61%), 

apresentavam freqüência relativa igual os RN com muito baixo 

peso e extremo baixo peso (31,7%), embora cinco (12,2%) 

apresentaram peso adequado ao nascimento.O menor peso de 

nascimento e a menor idade gestacional (IG) identificados 

foram 570g e 24 semanas, respectivamente.  

 Esses dados assemelham-se ao estudo de Leite et 

al.(2008) em quepredominou a ocorrência da SDR no sexo 

masculino (53,7%) e peso <1500g. A patologia predomina no 

sexo masculino pela baixa produção hormonal, mais incidente 

em prematuros moderados a extremos com muito ou extremo 

baixo peso ao nascimento (CRUZ,2009).  

A baixa idade gestacional e o baixo peso são fatores 

precipitantes ao desenvolvimento da SDR pela imaturidade dos 

sistemas orgânicos, em especial do sistema respiratório. Tal 

afirmação é apoiada por evidências na literatura que apontaram 

a SDR como o problema clínico mais frequentemente 
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encontrado em prematuros (ROCCO, 2011; CRUZ, 2009; 

FORTES FILHO, 2009) . 

As manifestações clínicas encontradas apresentaram-se 

na seguinte proporção: dispneia (100%),hipoventilação, tiragem 

intercostal, apneia, bradicardia, hipoatividade, hipotermia, má 

perfusão, tiragem subcostal, palidez, retração xifóidea e de 

fúrcula, hipocorado, ictérico, pletórico, hipoglicemia (97,6%), 

expiração com grunhidos (58,5%), taquipneia (58,5%), retração 

torácica (46,7%), taquicardia (14,6%) e batimento de asa de 

nariz (14,6%). 

A classificação da síndrome preconizada por Ricci 

(2008a) e Ricci (2008b) não foi realizada em 12 RN.  Os recém-

nascidos pré-termos (RNPT) foram classificados em grau 

I(oito), em grau II(16) e em grau III(cinco) de acordo com as 

manifestações clínicas diferenciando-se da classificação do 

índice de Silvemam-Anderson que a pontua de 0 a 2, e 

condizendo com a classificação de acordo com as 

características radiológica mencionada por Simões (2002). 

O quadro clínico apresentado condiz com o que é 

mencionado por Alves et al.(2008); Ricci (2008a) e Ricci 

(2008b) exceto pela ausência de oligúria, hipotensão e 

hipotermia. Em contrapartida verificou-se a presença de 

icterícia e hipoglicemia. 

Entre os fatores de risco destacaram-se complicações da 

gestação de alto risco: prematuridade (100%); estresse intra-

uterino (82,9%); asfixia perinal (80,5%); sexo masculino 

(53,7%); cesariana sem trabalho de parto (51,2%);peso<1000g 

(31,7%); crescimento intra-uterino restrito e hipertensão arterial 

materna (7,3%); sangramento no terceiro trimestre e 

descolamento prematuro de plancenta (2,4%). 
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Nos estudos de Cruz (2009), Leite et al.(2008) e Simões 

(2002) houve predominância em prematuros do sexo masculino 

(53,7%) e estes apresentaram pior prognóstico quando 

comparados aos neonatos do sexo feminino. 

Corroborando com os estudos de Alves et al.(2008), 

Nascimento et al. (2012) e Cruz (2009) a SDR é frequentemente 

diagnosticada nos RN prematuros pela imaturidade do sistema 

respiratório e déficit quantiqualitativo de surfactante, 

caracterizando o quadro clínico. 

A asfixia (80,5%), o parto cesariano (51,2%), o 

Descolamento Prematuro de Placenta(DPP) (2,4%) verificados 

na amostra também são citados por Sant’Ana et al. (2008) como 

predisponentes da doença. Em contraposição ,nas 

considerações de Sant’ Ana et al. (2008) e Simões (2002) não 

foram registrados como fatores de risco a raça, hereditariedade 

e o Diabetes Mellitus(DM) materna. Identicou-se aindaa 

Hipertensão Arterial Crônica materna (7,3%) como fator de 

risco.  

O crescimento intra-uterino restrito (CIUR) (7,3%), o 

sangramento no terceiro trimestre (2,4%), peso<1000g (31,7%) 

e o estresse intrauterino (82,9%) foram evidenciados e 

corroboram com o encontrado pelos autores supracitados. 

Quanto às complicações obstétricas observou-se 

amniorrexe prematura (41,5%), outras não especificadas 

(31,7%), pré-eclâmpsia (22%), gemelaridade (14,6%), 

eclâmpsia (9,8%), oligodrâmnio (7,3%), infecção urinária 

(7,3%), DPP (4,9%), CIUR (4,9%), sangramento prolongado no 

terceiro trimestre (4,9%), insuficiência placentária (2,4%) e 

polidrâmnio (2,4%). Porém, não foram evidenciadas a 



SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO EM NEONATOS 
PREMATUROS: ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

189 
 

coriamnionite, o DM e a placenta prévia como fatores 

predisponentes. 

As complicações obstétricas que possivelmente levaram 

a ocorrência do trabalho de parto (TP) prematuro e 

consequentemente a SDR assemelham-se às citadas por Brasil 

(2011). 

Os dados relacionados ao pré-natal e TP não constavam 

nos prontuários ou haviam registros de forma incompleta, assim 

não foi possível correlacionar o tempo de bolsa rota, o índice de 

APGAR ou mesmo a qualidade da assistência pré-natal como 

fatores desencadeantes do desfecho clínico.  

As condutasmédicasmais incidentes foram: 

aquecimento, monitorização cardiorrespiratória, solicitação de 

exames laboratoriais e de imagem (100%), reposição de 

eletrólitos, encaminhamento a outros profissionais (92,7%), 

determinação e ajusteda dieta e desmame ventilatório 

(87,85%). 

Os cuidados com a temperatura do RN contribuem para 

reduzir a morbimortalidade visto que, o RNTP tem maior risco 

pela imaturidade dos sistemas orgânicos (SIMÕES, 2002; 

NASCIMENTO et al., 2012). As intervenções adotadas 

corroboram com a conduta de controle clínico citada por Simões 

(2002) e Sant’Anna et al. (2008).  

A monitorização respiratória deve ser realizada 

continuamente para avaliar os resultados esperados e as 

intervenções realizadas (KNOBEL et al.,2005). Apoiandoessa 

prerrogativa, todos os neonatos tiveram seu padrão respiratório 

monitorizado. 

O desmame ventilatório deve ser realizado de modo 

gradual a medida que o RN conseguir realizar as trocas 
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gasosas sem esforço respiratório (MARQUES; PECCIN, 2005; 

BARBOSA et al., 2003). Esse critério foi obedecido pelos 

profissionais médicos e fisioterapeutasdurante a assistência.  

Os distúrbios hidroeletrolíticos são comuns em pessoas 

graves internadas na UTI que podem levar a disfunção múltipla 

dos órgãos, exigindo diagnóstico e tratamento precoce 

(KNOBEL et al.,2005). Destacando-se a significância da 

conduta adotada para redução da morbimortalidade 

relacionada às complicações decorrentes do déficit ou acúmulo 

de eletrólitos. 

A terapêutica mais prevalente foi a administração de 

surfactante (90,2%), seguido pela antibioticoterapia (82,9%) 

seja terapêutica ou profilática. O uso de suporte ventilatório 

ocorreu na seguinte proporção: ventilação não invasiva (VNI) 

(78%) com predominância do halo (75,65%) e ventilação 

mecânica assistida (VMA) (53,7%). 

O surfactante ainda é considerado a terapia médica de 

escolha para a SDR por sua ação tensiolítica, evitando o 

colabamento alveolar. Tal verificação condiz com os estudos de 

Ricci (2008) e Shoenwolfet al.(2009). Contudo o percentual de 

utilização sobrepõem-se ao encontrado por Cruz (2009) em 

estudo conduzido na mesma instituição. 

A utilização da ventilação mecânica (VM) ocorreu em 

percentual reduzido quando comparado ao estudo de Cruz 

(2009), contudo, a indicação relacionada ao uso do surfactante 

e a estabilização do padrão respiratório foram semelhantes. 

A oxigenoterapia é mandatória na presença de 

desconforto respiratório e a escolha do suporte adequado torna-

seé essencial àsatisfatória evolução clínica do RN (MACEDO, 

2008; KNOBEL et al.,2006). Todos os neonatos utilizaram no 
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mínimo duas modalidades ventilatórias e sua escolha obedeceu 

ao grau de IR. 

O halo foi utilizado em todos os RN que evoluíram para 

alta como última fase do desmame ventilatório. Não foram 

encontrados estudos comparativos de seu uso em neonatos 

com SDR.  

No entanto, constitui um dispositivo adaptado a um 

ambiente fechado, fornecendo concentrações precisas de 

oxigênio pela cobertura da cabeça da criança, permitindo que o 

corpo permaneça livre para os cuidados (REGO MARTINEZ, 

2000).  

As complicações da retinopatia da prematuridade podem 

ser evitadas mediante diagnóstico e assistência precoce. Fortes 

Filho et al. (2009) alegam que essa condição clínica tornou-se 

uma das principais causas de cegueira infantil, podendo causar 

danos irreversíveis à visão e prejudicar o desenvolvimento 

cognitivo e psicomotor da criança. 

Os critérios para avaliar a existência de retinopatia da 

prematuridade são: ser prematuro e ter 1500g ou IG de 32 

semanas, ou ter peso superior ao anteriormente citado 

associado a co-morbidades como sepse, meningite, hemorragia 

intraventricular, entre outras. Cita-se como fatores de risco o 

uso de VM e pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), 

a menor IG, realização de hemotransfusão, o baixo ganho 

ponderal e o extremo baixo peso ao nascimento, sexo feminino, 

gemelaridade, uso de surfactante e indometacina (FORTES 

FILHO et al.2009). 

Contrapondo-se aos achados de Fortes Filho et al. 

(2009) que afirmam incidência inversamente proporcional a IG 

e ao peso de nascimento em prematuros, apesar da amostra 

http://www.jped.com.br/conteudo/00-76-05-339/port.asp#1
http://www.jped.com.br/conteudo/00-76-05-339/port.asp#2
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em estudo apresentar fatores de risco para o desenvolvimento 

da retinopatia da prematuridade. A maioria dos RNPT (n=29) 

não foi submetida ao exame oftalmológico, contudo, entre os 

que realizaram o procedimento não evidenciou-se  retinopatia. 

Os RNPT necessiitam de cuidados intensivos, logo, a 

equipe de enfermgem destaca-se na assistência pela maior 

quantidade de tempo de assitência direta (MONTANHOLI; 

MERIGHI; JESUS, 2011). Dentre as condutas de enfermagem 

adotadas, sobrepõem-se os cuidados de rotina (não detalhados 

no prontuário), monitoramento do nível glicêmico, manutenção 

do decúbito elevado e sondagem orogástrica (97,6%), coleta de 

exames laboratoriais (95,1%), realização de balanço hídrico 

(92,7%) e aspiração (87,8%). 

Os cuidados ofertados pela equipe de enfermagem 

confirmam os citados por Alves et al. (2008), Ricci (2008) 

eSimões (2002) como primordiais para a estabilização do 

quadro clínico apresentado pelos RN acometidos pela SDR.  

Em consonância com Barbosa et al. (2010) ainda há um 

déficit na implantação da sistematização da assistência de 

enfermagem em sua totalidade. Embora possa ter sido 

realizado na prática, a ausência de registros pode dificultar a 

prestação do cuidado integral como bem enfatiza Duarte e 

Ellensohn (2007). Essa verificação pode ser fruto da carga 

excessiva de trabalho a que esses profissionais são expostos. 

A coordenação sucção-deglutição-respiração é 

alcançada pela evolução das sucções através do estímulo a 

sucção não nutritiva. O RNPT deve ser estimulado o mais 

precocemente possível para viabilizar a transição da sonda 

orgástrica (SOG) para a dieta por via oral e contribuir para 

aumentar a percepção sensorial, já que a habilidade succional 
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é diretamente proporcional à IG (CALADO, D. F. B.; SOUZA, 

2012; NEIVA; LEONE, 2006). 

Em consonância com os autores supracitados as 

intervenções registradas objetivaram primordialmente a 

evolução succional e reorganização neurofuncional entre as 

principais cita-se: avaliação da sucção e deglutição (46,3%), 

tonificação da musculatura orofacial (43,9%), utilização da 

técnica peito-estímulo (39%), estimulação da sucção (31,75%), 

coordenação pneumofono (31,7%), realização da peito-dedo 

(22%), orientação da genitora quanto à amamentação e 

cuidados gerais com o RN (17,1%).  

Ressalta-se a relevância das sucções adequadas para a 

ocorrência do aleitamento materno (CALADO, D. F. B.; SOUZA, 

2012; CASAGRANDE et al., 2008).Embora não estabelecido 

como um dos critérios da pesquisa - mas verificado no resumo 

de alta da instituição -  a relevância das sucções adequadas 

para a ocorrência do aleitamento materno são fundamentais por 

contribuir para o desenvolvimento sensório-motor do RNPT e 

para a redução do risco de infecção ao utilizar-se a dieta por 

sonda orogástrica ou a nutrição parenteral.  

Outro aspescto da assistência que merece ser enfatizado 

constitui a avaliação do nível glicêmico.A hipoglicemia é 

frequentemente verificada em RNTP (SIMÕES, 2002). Daí a 

necessidade da monitorização do nível glicêmico e de viabilizar 

a nutrição adequada. 

Os procedimentos invasivos podem causar dor e 

cansaço físico no RN conforme Chaves et al. (2007), no 

entanto, não foram registradas intervenções não 

farmacológicas de alívio da dor, embora estas possam ter sido 

utilizadas. 
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O decúbito elevado para Kisner e Colby (2005a) e Kisner 

e Colby (2005b) facilita a oxigenação, contribuindo assim para 

melhorar o quadro clínico do RNTP com SDR. A realização do 

balanço hídrico subsidia a reposição de eletrólitos proposta por 

Knobelet al.(2005). 

Aspiração orotraqueal e de vias aéreas como menciona 

Barbosa et al.(2011) é um dos cuidados prestados pelo 

enfermeiro na UTIN para RN sem uso de ventilação mecânica 

ou em outros tipos de oxigenoterapia. Sendo realizada em um 

número considerável de RNque compuseram a amostra. 

Zucchi (2007) relata que a fisioterapia respiratória é 

responsável por drenar secreções evitando obstrução e 

infecção pulmonar de repetição, desobstruindo a zona 

hipoventilada e facilitando a expansão pulmonar.  

As técnicas abordadas pelos fisioterapeutas segundo os 

registros, em sua maioria, relacionam-se diretamente ao 

sistema respiratório. Entreas mais prevalentes cita-se: 

avaliação do padrão respiratório e fisioterapia motora (75,6%), 

padrão ventilatório diafragmático (PVD) (75%), reabilitação 

(75%), alongamento (73,2%), terapia de desobstrução (53,7%), 

terapia de reexpansão (77,2%) e aceleração do fluxo expiratório 

(AFE) (65,9%).  

A avaliação do padrão respiratório em RNPT com SDR 

realizada por Consolo, Palhares e Consolo (2002) permite o 

ajuste da ventilação para evitar complicações respiratórias e 

melhorar a oxigenação, sendo indicada a pressão expiratória de 

3 a 4.  

Na amostra em estudo, Essa conduta propiciou a 

melhora no quadro clínico dos RN contribuindo para a alta 

hospitalar, porém as complicações foram verificadas em 25 dos 
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neonatos que receberam assistência fisioterapêutica, nos que 

não evidenciaram complicações não foi utilizada a VM, podendo 

este ser um fator atenuante. 

Conforme Antunes et al.(2006) a aceleração do fluxo 

expiratório é uma das técnicas de mobilização, deslocamento e 

eliminação de secreção mais utilizadas pelos fisioterapeutas. 

Não foram identificados na literatura efeitos adversos 

mostrando-se mais eficaz que as técnicas de fisioterapia 

convencionais na melhora do padrão respiratório de RNPT 

estáveis pós extubação por não alterar a frequência cardíaca. 

Entretanto, não foi a técnica mais utilizada para facilitar as 

trocas gasosas. 

Contrapondo os achados desta pesquisa, no estudo 

realizado por Nicolau e Lahóz (2007) as condutas mais 

utilizadas foram as denominadas manobras de higiene 

brônquica: tapotagem, vibração, manobras com ambú, 

aspiração, estímulo de tosse, posicionamento em posturas de 

drenagem e em menor proporção exercícios respiratórios 

passivos. 

O alongamento para Kisner e Colby (2005) melhora a 

força muscular e a resistência à fadiga. Sendo importante nos 

pacientes submetidos à VM pelo risco de fadiga diafragmática. 

Além disso, as terapias respiratórias são primordiais no 

tratamento de disfunções pulmonares. Por 53,7% da amostra 

ter sido submetida a VM verificou-se a necessidade de tal 

conduta na prevenção de deformidades dos músculos 

respiratórios, contudo, não foram registradas os parâmetros 

antes e após a conduta devido inexistir valores comparativos. 

White (2007) refere-se ao fisioterapeuta como o 

profissional que fornece atendimento clínico e cuidados para o 
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desenvolvimento do RN. A indicação da fisioterapia como 

menciona Postiaux (2004) é mandatória em todos os distúrbios 

respiratórios neonatais causados por obstrução das vias aéreas 

e entre as modalidades indicadas existem as vibrações, 

pressões, aspiração, hiperinsuflação pulmonar, aerosolterapia, 

praticadas mediante controle dos parâmetros respiratórios e 

hemodinâmicos. 

 Assim, a assistência fisioterapêutica é primordial para o 

estabelecimento das trocas gasosas adequadas na SDR. Esta 

pode ser considerada um fator diretamente relacionado ao 

prognóstico do paciente, visto que dos 10 neonatos que 

evoluíram ao óbito somente dois receberam assistência desse 

profissional e tiveram óbito neonatal tardio, os demais 

apresentaram óbito neonatal precoce e não foram submetidos 

a nenhuma intervenção fisioterapêutica. Além disso, dos 31 que 

receberam alta somente dois não foram assistidos por este 

profissional, destes apenas um apresentou infecção como 

complicação. 

As complicações relacionadas a SDR foram infecção 

respiratória (70,7%) e outras (17%) entre as quais constam a 

parada cardiorrespiratória, infecção urinária, estenose dos 

ramos pulmonares, sepse, hipertrofia ventricular, apneia da 

prematuridade, acidose respiratória, hemorragia intracraniana 

(17,1%), persistência do canal arterial (4,9%) e atelectasia 

(1%).  Entre as complicações, atelectasia e infecção podem 

estar relacionadas ao uso da VMA (SIMÕES, 2002). 

Somente sete RN (14,6%) da amostra não apresentaram 

complicação relacionada a SDR, estes tinham IG de moderada 

a limítrofe, ressaltando a necessidade da capacitação da equipe 

interdisciplinar para assistir os RNPT que apresentaram 
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complicações (85,4%) adotando intervenções que visem tratar, 

prevenir novas complicações e óbitos neonatais. 

Guzman, Bertagnon e Juliano (2010) afirmam que a 

hemorragia peri-intraventricular é comum no neonatos com 

SDR relacionada a presença de infecção, uso de ventilação 

mecânica invasiva (VMI), IG menor que 32 semanas, infusão de 

derivados sanguíneos. Em consonância obteve-se 

predominância de infecção seguido de hemotransfusão, três 

submeteram-se a VMI. A IG dos RN hemotransfudidos, 

contrapondo-se a literatura, foi <33 semanas. 

Verificou-se elevada incidência de infecção respiratória, 

tal fato deve-se à prematuridade dos sistemas orgânicos e dos 

próprios mecanismos de defesa, o uso de VMA também pode 

ser considerado um fator relevante já que 53,7% foram 

expostos a essa terapêutica. Além disso, como bem menciona 

Silva e Vieira (2008) os RNPT necessitam de mais intervenções 

o que aumenta a predisposição a infecção e o déficit da 

produção de surfactante também contribuiu para esta 

manifestação já que entre as funções do surfactante 

Shoenwolfet al.(2009) citam a atuação na defesa pulmonar 

contra microrganismos.  

Dos neonatos avaliados 31 (75%) obtiveram alta, sendo 

um transferido à outra instituição, 10 (25%) evoluíram para óbito 

neonatal, sendo quatro (10%) classificados como ocorrência 

precoce e seis (15%) como tardia. 

Silva et al. (2014) relata que o óbito neonatal é uma 

repercussão das agressões sofridas no período fetal e durante 

o TP. A maior proporção de óbitos pós-natais em comparação 

com os neonatais é indicador indireto das condições sanitárias 

regionais e características de sociedades desenvolvidas. 
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Ressalta-se que a assistência pré-natal de qualidade, a 

assistência ao TP e ao RN são condições determinantes para a 

redução dos óbitos neonatais à medida que os profissionais 

prestam essa assistência de forma integral e humanizada pela 

adoção de intervenções eficazes e efetivas (ROCHA et al., 

2008). 

Rocco (2011) ao avaliar os fatores prognósticos da SDR 

conclui que houve diminuição da mortalidade relacionada à 

patologia nos últimos anos. A IG é mencionada como um dos 

principais fatores pela diminuição de reservas fisiológicas além 

da disfunção múltipla dos órgãos. Além disso, conforme Leite et 

al.(2008) o óbito relacionado a SDR é predominante nos RN de 

extremo baixo peso. 

Confirmando os achados dos autores supracitados, dos 

10 RN que evoluíram ao óbito todos tinham peso <1000g e 

apresentaram parada cardiorrespiratória, oito eram prematuros 

extremos e dois prematuros moderados, ressaltando-se a baixa 

IG como um fator prognóstico desfavorável, além disso, houve 

predominância de mortalidade no sexo masculino (70%) 

evidenciando que além de serem os mais acometidos pela 

síndrome apresentam maior predisposição ao óbito.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Evidenciou-se a necessidade da assistência 

especializada e interdisciplinar no intuito de prevenir e tratar 

complicações, melhorar o quadro clínico do RNPT com SDR e 

reduzir a morbimortalidade neonatal.  

Verificou-se carência de registros detalhados da 

assistência ofertada, bem como ausência de alguns 
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prontuários. Propõem-se a implementação da sistematização 

da assistência de enfermagem e o registro minucioso das 

terapêuticas utilizadas por todos os profissionais de saúde 

envolvidos. 

Destaca-se a escassez de estudos que detalhem as 

condutas assistenciais a serem adotadas por cada profissional 

frente a patologia, o que requer a realização de 

outrosestudoscom vistas a ampliar conhecimentos acercada 

assistência ofertada.  
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RESUMO: A visita domiciliar é um importante instrumento 
terapêutico, que permite os profissionais da Estratégia de 
Saúde da Família desenvolverem uma abordagem integral e 
resolutiva, visto que facilita a compreensão do amplo espectro 
de situações que desencadeiam o adoecimento. A 
compreensão da dinâmica familiar pode ser feita por meio de 
várias ferramentas leves do cuidado como: a visita domiciliar, o 
genograma, o ecomapa, identificação da estrutura, 
funcionalidade e o estágio do ciclo de vida da família, pelas 
quais é construído um vínculo afetivo e de confiança e melhora 
a relação entre profissionais e a família. Trata-se de um estudo 
de abordagem qualitativa do tipo relato de experiência que se 
desenvolveu no período letivo de 2017.1 durante as aulas 
práticas do Módulo de Atenção a Saúde II do curso de medicina 
da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba. O estudo permitiu 
aos alunos odesenvolvimento crítico reflexivo sobre a atuação 
na medicina da família e comunidade e uma aproximação com 
as diversas vertentes produtoras da saúde no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família. Foi possível perceber que a visita 
domiciliar e as ferramentas de cuidado são potencialmente 
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efetivas quando os métodos habituais de atenção à saúde se 
tornam pouco ineficazes, já que elucidam aspectos 
relacionados ao processo saúde-doença, tais como as relações 
familiares e sociais em que os indivíduos/famílias estão 
inseridos. 
Palavras-chave:Visita domiciliar. Saúde da família. Atenção 

Primária à Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Básica (AB) consiste em ações de saúde, 

tanto na esfera coletiva, quanto na individual e familiar visando 

à promoção e prevenção da saúde, o diagnóstico, tratamento e 

reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância 

à saúde. É o contato preferencial do usuário na rede de atenção 

do Sistema Único de Saúde (SUS) embasado pelos princípios 

da universalidade, equidade e integralidade, e pautado nas 

diretrizes: regionalização e hirerquização, territorizalização, 

população adscrita, cuidado centrado na pessoa, 

resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do 

cuidado, ordenação na rede e participação da comunidade 

(BRASIL, 2017). 

Nesse sentido, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

desponta como estratégia principal da Atenção Básica com a 

atuação de uma equipe multiprofissional devendo considerar o 

sujeito na sua total complexidade e integralidade, 

estabelecendo assim um cuidado completo, já que também 

avalia o usuário dentro da sua realidade, do seu contexto 

sociocultural. A ESF configura-se como modelo reorganizador 

da Atenção Primária (AP) de acordo com os preceitos do SUS, 

possibilitando a sua expansão, qualificação, resolutividade e 
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consolidação, por promover uma ressignificação das práticas e 

reorganização nos processos de trabalho (BRASIL, 2014). 

O alto grau de capilaridade da AB é atingido pela atuação 

da ESF devido sua proximidade com o cotidiano do usuário, o 

que possibilita averiguar também fatores condicionantes e 

determinantes do adoecimento. Essa proximidade à realidade 

das pessoas possibilita formação e o estreitamento do vínculo, 

além de fortalecer a relação entre os profissionais e 

comunidade (BRASIL, 2012). 

Essa relação de cuidado é permeada de subjetividade e 

tem interesse duplo, tanto para o profissional quanto para o 

usuário. O sucesso de uma terapêutica se faz pela maneira com 

que o profissional consegue atingir os verdadeiros anseios de 

quem precisa ser cuidado.  Dessa maneira, é essencial que o 

diálogo aconteça revestido de respeito e compromisso entre 

eles. 

Segundo Merhy; Feuerwerker (2009) “a construção de 

relações se dá em ato e nas circunstâncias específicas de cada 

encontro, não há, a priori, uma hierarquia na capacidade de 

estabelecer um bom contato, identificar um problema ou 

imaginar possibilidades para o seu enfrentamento.”. Nos 

territórios da saúde deve-se romper com a lógica hegemônica 

da responsabilização unilateral do cuidado e a passividade do 

usuário frente à produção da saúde.  

Sendo assim, o vínculo se torna um elemento 

fundamental para o empoderamento e autonomia desse 

usuário. Essa aproximação contribui para o entendimento do 

processo saúde-doença, tendo em vista um maior 

conhecimento da vida pessoal do usuário, o que facilita também 

o estabelecimento de uma conduta mais eficiente e maior 

adesão ao plano de cuidado.  
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Destarte, “ampliar o olhar e a escuta, possibilitar que a 

complexidade da vida dos usuários invadaas unidades e a 

maneira dos trabalhadores compreenderem o processo saúde-

doença e os sofrimentos da vida implica também colocar o 

usuário em outro lugar”; saindo da passividade e se tornando 

sujeito ativo na produção da saúde (MERHY; FEUERWERKER, 

2009). 

Toda relação tem como base a comunicação, 

apresentando uma natureza derivada de sequências 

comunicativas previamente estabelecidas pelos comunicantes. 

Ocorrendo através da linguagem verbal e não verbal, que 

promovem a aquisição de informações reciprocas através da 

escuta e da observação dos gestos e expressões faciais, tanto 

do paciente quanto do profissional (ROCHA; et al, 2011). 

Portanto, os profissionais da saúde precisam ser mais 

claros quanto a sua abordagem com o paciente, explicando 

cada um dos procedimentos, demonstrando interesse por cada 

palavra dita pelo usuário, e também sem fazer uso de termos 

técnicos médicos tendo como objetivo estabelecer um diálogo 

que lhe garanta maior confiabilidade, satisfação e adesão às 

medidas necessárias ao cuidado com a sua saúde (ROCHA; et 

al, 2011). 

No âmbito da medicina e comunidade, deve-se valorizar 

das tecnologias leves do cuidado, àquelas caracterizadas pelas 

relações, pelo encontro entre as singularidades das situações 

de vida. Além disso, precisa, de fato, investir em oportunidades 

para incorporar elementos na prática da saúde que amplie a 

percepção de que o modelo fragmentado e biomédico, de fazer 

ou de pensar a saúde/doença, é insuficiente ou insatisfatório 

para vencer os desafios que permeiam a produção do cuidado.  
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Nessa perspectiva, no cenário da Estratégia de Saúde 

da Família, a visita domiciliar constitui uma ferramenta da 

atenção à saúde que viabiliza o fortalecimento dessas relações, 

do vínculo entre o paciente com o profissional, sendo uma 

forma de cuidado centrado na família, o qual visa o tratamento, 

a reabilitação, promoção e prevenção da saúde, utilizando para 

isso o suporte técnico-científico e a ação são feitos em um local 

extraunidade de saúde, na casa do usuário (CUNHA;GAMA, 

2012). 

O objetivo maior de a visita domiciliar é a atenção 

singular à família, já que essa se trata de uma organização que 

podem influenciar no processo de saúde-doença, sendo 

orientado pelos relacionamentos instituídos no cenário em que 

estão postos. Conhecer a realidade dos usuários dos serviços 

de saúde e como se dá as suas relações, principalmente com 

seus familiares, deve ajudar os profissionais na hora de 

diagnosticar e elaborar ações, levando em conta agora o estilo 

de vida do paciente, bem como os aspectos econômicos e 

sociais (ALBUQUERQUE; BOSI, 2009). 

Constitui a quebra do modelo hegemônico, focado na 

doença, em que impera uma atitude técnica, levando ao pouco 

contato dos profissionais com o usuário, compondo agora uma 

parte do processo para o atendimento humanizado e integral do 

paciente (CUNHA; GAMA, 2012). 

A partir das visitas domiciliares é possível perceber a 

interação do usuário com o meio e também a interação deste 

com a família, podendo assim perceber as relações do paciente 

e ter uma visão mais ampla do cuidado, vendo como essas 

relações interpessoais podem afetar ele. Inteirar-se a respeito 

da estrutura da família, de qual maneira os integrantes se 

organizam e interagem uns com os outros, fatores 
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determinantes e condicionantes do seu processo saúde-

doença, histórico de doença familiar etc podem ser percebidos 

e descritos a partir do uso de alguns instrumentos, dentre eles, 

destacam-se os de compreensão da família quanto a estrutura, 

funcionalidade e estágio do ciclo de vida, o genograma e o 

ecomapa da família (NASCIMENTO; ROCHA; HAYES, 2005). 

Tais instrumentos ao principio de longitudinalidade, 

proporciona ao profissional da ESF uma visão dos pontos de 

tensão e uma enfoque prévio dos nós críticos singulares a cada 

configuração de arranjo familiar; além de possibilitar uma 

vigilância das fases da dinâmica de vida comum às famílias, que 

podem ser geradores de adoecimento, como: o casamento, 

nascimento de um filho, filhos em idade pré-escolar, escolar, 

filhos na adolescência, saída dos filhos de casa, ninho vazio, 

aposentadoria e velhice (VENTURA, 2004). 

Essa compreensão da dinâmica familiar pode ser feita 

através das visitas domiciliares frequentes complementadas 

com a utilização de outros instrumentos como o genograma, 

sendo esse, a construção de um desenho gráfico da família pelo 

qual é possível obter informações de, pelo menos, três 

gerações, aspectos sobre as relações familiares, eventos 

importantes, dentre outros aspectos relevantes a busca para 

elucidar os reais motivos geradores de adoecimento no 

paciente índice e sues parentes. A formulação do genograma 

mostra um retrato estático, devendo ter a data da última 

atualização, e envolve alguns processos relacionais como um 

diálogo e vínculo entre o profissional de saúde e a família, além 

de tempo para construção e utilização do modelo de abordagem 

centrado na família (MELLO, 2005). 

Compreende-se a longitudinalidade como uma diretriz da 

AB que se caracteriza pela continuidade do cuidado ao 
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usuário/família. É um atributo essencial da Atenção Primária 

que se constitui na criação de um vinculo de cuidado e 

responsabilização construídos a partir da relação mútua de 

confiança e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e 

famílias, o qual permite o acompanhamento sistemático, 

permanente e consistente ao longo do tempo, em um 

determinado ambiente (MENDES, 2012; BRASIL, 2017). 

O Modelo Centrado na Família considera o 

individuo/família como sistemas podendo ser compreendido em 

três dimensões clínicas: como unidade de cuidado, como 

recurso terapêutico e como marco de referência para 

compreender o processo saúde/doença (MENDES, 2012).  

A utilização do genograma é uma ferramenta do médico 

da família que possibilita uma visualização gráfica para o 

entendimento da estrutura familiar e ciclo de vida, bem como 

auxilia no planejamento tornando o plano de cuidado. Na sua 

formulação do genograma, a família é participante fervorosa da 

construção, contando a história de sua origem e seus 

acontecimentos importantes como datas de nascimentos, 

adoecimentos, mortes, casamentos, separações (MELLO, 

2005).  

Geralmente, associado ao genograma, outra ferramenta 

é elaborada, o ecomapa, para possibilitar uma visão mais ampla 

no sentido de conhecer a rede familiar, sanitária e social em que 

o paciente índice está envolvido. Nele são destacadas as 

organizações familiares e as ligações do tipo tênue, de pouca 

ou forte proximidade, conflituosas, e os fluxos de energias 

compensatórios ou não (PEREIRA, 2009). 

A realização desses instrumentos requer a utilização das 

tecnologias leves do cuidado utilizadas na rotina dos 

profissionais da ESF. Essas tecnologias estão presentes no 
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trabalho em saúde e podem ser classificadas como leves, leve-

duras e duras. As tecnologias leves utilizam como recurso as 

relações, através das quais se estabelece o vínculo e o 

acolhimento produzindo um compromisso permanente com a 

tarefa de acolher, responsabilizar, resolver e automatizar a 

saúde (MERHY, 2009).  

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é 

apresentar um relato de experiência acadêmico sobre visitas 

domiciliares e a utilização de instrumentos de compreensão 

familiar na produção do cuidado no âmbito da Estratégia de 

saúde da Família.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo se apresenta na abordagem qualitativa do tipo 

relato de experiência desenvolvido no período letivo de 2017.1 

no decorrer dos meses de fevereiro até maio, período de 

realização das aulas práticas do Módulo de Atenção à Saúde II, 

do Eixo: ensino, serviço e comunidade, do curso de medicina 

da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba. 

Ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde pertencente 

ao Distrito Sanitário V no município de João Pessoa–PB. O 

estudo foi realizado por alunos do segundo período durante 

quatro visitas domiciliares no território adscrito da UBS com 

modelo de equipe de Saúde da Família (eSF). 

Os objetivos de cada aula teórica/práticado módulo 

dialogavam com o conteúdo ministrado em sala sobre a 

compreensão do cuidado à família na Medicina da Família e 

Comunidade. Esses momentos visavam potencializar o 

desenvolvimento do aluno nas habilidades de comunicação, 

cuidado humanizado e integral na Atenção Básica utilizando 
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das ferramentas leves como: a visita domiciliar, o vínculo de 

confiança, a construção do genograma, ecomapa familiar e 

plano de cuidado singular. 

Nas práticas, houve uma divisão dos alunos em duplas 

ou trios, onde cada grupo ficava responsável por realizar a visita 

domiciliar a uma família definida previamente pela 

orientadora/docente juntamente com a equipe da USF, sendo 

utilizados critérios para risco familiar e visando a necessidade 

de elaboração de instrumentos de avaliação domiciliar que 

possibilitariam esclarecer os possíveis fatores desencadeantes 

do adoecimento.  

 Dessa forma, toda a experiência e informações que 

foram obtidas ao decorrer da vivência no âmbito da ESF foram 

registradas em diários de campo, contando com um relato, 

aprofundamento teórico, reflexão e criticas, onde eram 

confrontados com a literatura e o assunto aprendido em sala 

como: comunicação em saúde, classificação da família quanto 

ao tipo, funcionalidade e ciclo de vida; visita domiciliar: tipos, 

modalidade de atenção domiciliar, aplicação da escala de risco 

familiar de Coelho e Savassi (2002); instrumentos de 

abordagem as familiar com ênfase no genograma e ecomapa; 

Politica Nacional de Humanização; Redes de Atenção a Saúde; 

e Abordagem Centrada na Pessoa versos Centrada na Doença, 

e comunicação em saúde. 

Deste modo, ao final do período os instrumentos 

construídos: genograma, ecomapa e plano de cuidado singular 

integrado a rede de atenção disponível nos município, foram 

apresentados e entregues para toda equipe de Saúde da 

Família na UBS de forma criativa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Politica Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2017) 

tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para 

expansão e consolidação da Atenção Básica. Dessa maneira, 

a visita domiciliar (VD) representa no cotidiano dos profissionais 

de saúde um importante instrumento pautado na promoção, 

prevenção e tratamento, considerando a complexidade do 

ambiente familiar (ANDRADE, 2014).  

A partir da abordagem à família, os profissionais da 

equipe podem agregar outros instrumentos, como o genograma 

e ecomapa, que possibilitam analisar a estrutura familiar e seu 

modo de viver, como a dinâmica do ambiente familiar e suas 

relações sociais podem influenciar na dinâmica do processo 

saúde-doença. 

Avaliando a quantidade de famílias adscritas no território 

e a rotina de trabalho dos profissionais da equipe de Saúde da 

Família (eSF), a escolha das famílias para a realização das VD 

deve ser feita conforme o principio de equidade ajuizando as 

prioridades e riscos (individual, familiar e social) aos que 

possuem problemas de saúde controlados/compensados que 

têm dificuldade, ou aqueles com impossibilidade de locomoção 

até a uma unidade de saúde próxima,  como situações de risco 

ou vulnerabilidade socioeconômica, ou com menor 

necessidade de recursos de saúde (BRASIL, 2012).  

Esse olhar ampliado com base no método de abordagem 

centrado na pessoa/familía percebe a família como um sistema 

aberto, dinâmico e complexo, cujos membros pertencem a um 

contexto social compartilhado, representa um lugar de 

reconhecimento das diferenças e aprendizado no tocante as 
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primeiras trocas afetivas, emocionais e no quesito construção 

da identidade (FERNANDES, 2006). 

Nesse sentido, a família acompanhada pelos alunos 

durante as aulas práticas na Unidade Básica de Saúde foi 

escolhida pelos profissionais com base no paciente índice. 

Trata-se de um usuário da UBS acometida por um câncer, que 

está na fase de negação da doença. Além disso, existe uma 

problemática típica de uma família monoparental e disfuncional, 

com a presença de relações conflituosas. 

O fato da existência de uma patologia clínica por si não 

pode ser compreendido como único fator a ser considerado 

para uma assistência. A elucidação das dimensões que 

envolvem esse processo de adoecimento pode ser mais 

determinante para um cuidado resolutivo, tendo em vista que a 

paciente índice é portadora de uma doença estigmatizada pela 

sociedade.  

Fato esse que refletiu em uma dificuldade de 

enfrentamento da patologia trazendo consequências negativas 

como a negação da doença e a dificuldade de aderir a 

terapêutica proposta pela equipe. Aliado a isso, a visão 

reducionista de um modelo fragmentado e biomédico poderia 

condicionar a construção de um plano de cuidados focado nos 

sinais e sintomas biológicos, no entanto foi percebido que a 

condição de portadora de câncer é mais um dentre os inúmeros 

agravantes que a usuária e sua família têm como geradores do 

adoecimento. 

A relevância, pois da VD nesse contexto é a visão que 

se pode ter de um usuário excluindo por completo o seu 

contexto familiar e um olhar superficial focado na doença.  

Entretanto quando há conhecimento do meio, das dificuldades 

e desafios diários, dos benefícios e malefícios que o convívio 



UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COMPREENSÃO FAMILIAR NO 
ÂMBITO DA ESF 

214 
 

com os integrantes desse núcleo familiar trás, é possível ter o 

real entendimento do processo de saúde-doença.  

Segundo Coelho e Savassi (2002), a visita domiciliar 

pode ser realizada com dois objetivos: a VD meio, com o intuito 

ativo de estabelecer promoção e prevenção da saúde, e a VD 

fim que é a visita com objetivos específicos da atuação, tais 

quais, propaganda política, na internação domiciliar, visita a 

pacientes acamados, atenção ao parto e por fim na atenção 

domiciliar a terapêutica, sendo essa abordada pelos estudantes 

e tendo como produto final o genograma, ecomapa e o plano de 

cuidado.  

Nesse sentido as visitas domiciliares realizadas pela 

equipe podem ser classificadas como do tipo fim, já que o seu 

objetivo especifico da atenção domiciliar terapêutica. No que se 

refere ao acompanhamento dos alunos pode ser classificada 

como visita meio no sentido de ações preventivas, e do tipo fim, 

tendo em vista o foco dos encontros ser voltado para 

construção dos instrumentos de compreensão familiar: 

genograma e ecomapa e sugestão de um plano de cuidados 

singular para a família.  

 Com esse intuito foram realizadas quatro visitas com 

objetivos específicos: 1) Aproximação com a família escolhida, 

2) Conhecer os membros da família e suas necessidades para 

traçar intervenções a serem realizadas durante as práticas e/ou 

sugeridas no plano de cuidados, 3) classificar a família quanto 

a sua estrutura/tipo, ciclo vital, e sua funcionalidade e 4) 

compreender a família de forma integral para propiciar a coleta 

de informações para construção do genograma e ecomapa.  

Um dos desafios enfrentados pelo grupo foi a coleta de 

informações relevantes para elaboração dessas ferramentas de 

cuidado, haja vista que para tal foi necessário uma 
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estabelecimento de vínculo de afetividade e confiança da 

família em relação aos alunos. 

A construção de uma boa relação entre o 

cuidador/usuário é essencial para que sair de uma abordagem 

centrada na doença e partir para uma abordagem centrada na 

pessoa/família. Foi impressidível a utilização do diálogo, 

acolhimento e empatia como ferramentas de um profissional de 

saúde. Utilizar as tecnologias leves de cuidado permite a 

aproximação com a intimidade da família, se tornando possível 

observar como ela se organiza e quais os impactos na sua 

saúde dos seus membros. 

Segundo Grandesso (2006) e Kaslow (2001) existem 

diversos arranjos familiares menos hierarquizadas, podendo 

fugir da conformação de uma organização tradicional/nuclear, a 

exemplos das famílias do tipo: extensas, adotivas e adotivas 

temporais, monoparentais, famílias reconstituídas, famílias 

homossexual e comunitária. 

A partir das informações coletadas pôde-se classificar a 

família acompanhada, como sendo do tipo monoparental, pois 

era chefiada pela mãe, decorrência da separação do casal. No 

tocante as características da família acompanhada ficaram 

evidente que esse arranjo familiar implica no processo saúde-

doença da paciente índice e suas relações com o meio. Por ser 

monoparental, o núcleo estudado apresentou-se 

sobrecarregado em relação à educação dos filhos, a situação 

financeira ficou prejudicada diminuindo a qualidade de vida dos 

integrantes.  

Além disso, no lidar com a doença do paciente índice 

ficou evidente que não existe uma rede de apoio, fato agravado 

à necessidade de cuidado com o filho, portador de câncer. Esse 

cuidado findou por se tornar responsabilidade da mãe e da filha 
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mais velha, já que o contato com o pai não existe desde a 

separação do casal e os outros filhos possuem diversos 

conflitos entre si e essa situação causou impacto real na saúde 

da matriarca da família, que desenvolveu hipertensão arterial 

sistêmica (HAS).  

Os aspectos causadores do HAS estão para além dos 

componentes genéticos e hereditários. A usuária pode ter uma 

série de crises de hipertensão devido a situação periclitante do 

filho e esse quadro poderia ter sido evitado se os profissionais 

estivessem atentos a estruturação da família e conhecesse o 

seu contexto.  

No decorrer das vistas, foi possível identificar o estágio 

do ciclo de vide m que a família se encontrava. Esse 

conhecimento proporcionou uma visão mais ampla e ao mesmo 

tempo singular de cada etapa da vida que um indivíduo pode 

passar, permitindo em muito dos casos, a previsão de 

determinadas dificuldades que podem ser enfrentadas e 

providencial antecipação dos profissionais de saúde frente ao 

problema. 

De acordo com Cerveny (2009) os ciclos de vida de uma 

família são:1) o lançamento do jovem adulto solteiro; 2)  o novo 

casal; 3)  tornar-se pais; 4)  o sistema familiar na adolescência; 

5)  lançando os filhos e seguindo em frente 6)  a família no 

estágio tardio da vida.  

O papel da equipe na Saúde na Família é de reconhecer, 

na estrutura e evolução familiar, a oportunidade de intervir no 

processo saúde-doença. Então, perceber os padrões de 

previsibilidade auxilia os profissionais a identificar em que 

estágio de desenvolvimento a família se encontra para 

estabelecer o plano de cuidado para cada caso familiar. Dentro 

desse plano de cuidado, estão previstas as doenças que podem 
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ocorrer com maior frequência em cada uma das etapas do 

desenvolvimento familiar, somadas aos critérios de risco 

ambientais, biológicos e comportamentais (JUNQUEIRA, 

2008).  

Dentro dessa conjuntura, a família estudada está 

enquadrada no quinto estágio do ciclo vital, onde a principal 

característica é que os filhos já estão saindo de casa, mas ainda 

dois vivem com a mãe. Essa fase deveria haver uma 

reestruturação do casal, entretanto como o lar é monoparental 

não ocorreu essa sistemática, ficando a mãe extremamente 

solitária. Outro desafio é foi a entrada de novos integrantes, 

situação que não é muito bem aceita na família em questão, 

onde há uma separação muito forte entre os irmão e suas novas 

famílias constituídas e  até mesmo dos filhos com a com a mãe.  

No sentido de avaliar os arranjos familiares, Santos 

(2012) aponta a classificação dos arranjos familiares quanto a 

sua funcionalidade. O sistema familiar funcional é aquele no 

qual o grupo familiar responde aos conflitos e situações críticas 

de forma harmônica e buscando sempre usar a estabilidade 

emocional, prezando soluções por meio de recursos próprios e 

de forma adequada, sendo sempre estabelecido o diálogo. Já 

os sistemas familiares disfuncionais são aqueles nos quais não 

existe um comprometimento com a dinâmica e a manutenção 

do sistema por parte de seus membros, priorizando os 

interesses particulares em detrimento do grupo, não ocorre um 

diálogo funcional bem há uma completa resolução dos 

problemas. 

Dentre as características observadas pelos estudantes 

foi classificada como disfunção moderada, devido à baixa 

resolubilidade de problemas, corte emocional com a família de 

origem a ponto da avó pouco ver os netos, comunicação pouco 
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clara havendo inúmeras brigas em decorrência dessa 

característica, há a união apenas da mãe com uma das filhas.   

Diante dos achados, a partir das informações colhidas, 

também foram construídos o genograma (figura 1) e o ecomapa 

(figura 2). O genograma mostra que se trata de uma família 

extensa no quesito número de membros, com muitas relações 

conflituosas, baixa capacidade de solução de problemas sendo 

a harmonia da família baseada em uma integrante que medeia 

às relações, bem como uma baixa ocorrência de doenças 

hereditárias. 

 

Figura 1.Genograma familiar. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 
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No ecomapa evidenciou que a família possui boa relação 

com os vizinhos, não possui uma boa interação com a USF e 

são apoiados na religião, sendo esses aspectos importantes 

quando se pensa na conduta que seria abordada para o 

cuidado com a família em questão. 

 

Figura 2. Ecomapa familiar 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2017 

 

Mediante as visitas domiciliares e a elaboração do 

genograma e ecopomapa, foi possível elaborar um plano de 

cuidado integral e singular para a família. Foi enfatizando a 

necessidade de sensibilizar a paciente índice sobre a adesão 

ao tratamento do câncer. Nessa perceptiva, foi marcada uma 

consulta para o mesmo, no entanto a tentativa  foi frustrante 

pelo fato de o paciente índice não comparecer a consulta. O 

fato foi agravado pela conduta médica pouco cordial e nada 

ética ao referir que a negação do paciente à consulta estava 

excluindo o acesso de outros usuários à sua consulta. 

 Como um tratamento convencional não foi viável, então 

como plano de cuidado foi sugestionada uma consulta com um 

psicólogo, para auxiliar o paciente índice a aderir o tratamento 
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bem como auxiliar a família a lidar com a doença e com o 

paciente índice. 

Dessa forma seria preciso a ação do Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), que consiste em 

uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por 

categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes 

que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes 

profissões e especialidades da área da saúde que atuam de 

forma integrada para dar suporte clínico, sanitário e pedagógico 

aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de 

Atenção Básica (eAB) (BRASIL, 2017). 

Nesse sentido, é importante destacar ação das Redes de 

Atenção á saúde (RAS) no tratamento do usuário. Segundo o 

Ministério da Saúde (2010), as RAS são arranjos organizativos 

de ações e serviços da saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que são integradas buscando garantir a 

integralidade do cuidado. Assim foi possível perceber durante o 

acompanhamento da família em questão a utilização da 

Unidade de saúde, de um Hospital de médio porte, da possível 

ação do Nasf-AB, e destacar que essa foi eficiente dentro da 

sua dinâmica, garantindo atendimento ao usuário quando ele 

precisou.  

Para atenção à mãe do paciente índice, foi orientada a 

necessidade de reeducação alimentar, com uma dieta 

balanceada, hiposódica, adaptada as possibilidades 

financeiras, além disso, foi sugerida a realização de práticas de 

exercícios, a exemplo da caminhada e hidroginástica; bem 

como a manutenção do acompanhamento da HAS para evitar 

agravos e danos. 

Na ultima aula prática os instrumentos elaborados no 

decorrer do Modulo de Atenção à Saúde II foi disponibilizados 
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para a equipe da ESF e apresentados de forma lúdica. No 

momento de discussão o grupo observou o sentimento de 

desistência por parte da eSF em relação ao caso do paciente 

índice devido a múltiplos episódios de confronto no decorrer do 

tratamento do mesmo, inclusive o paciente culpar a dentista da 

Unidade pelo seu câncer. Demonstrando a relevância da 

aproximação da equipe para a clarificação sobre os aspectos 

geradores do câncer e retomada do cuidado à família.  

Assim apesar de haver uma boa relação por parte da 

mãe e filha da família com a USF não há um vínculo total, pois 

existe muita resistência de ambos os lados tendo em vista o 

histórico.  E esse ponto é um dos mais críticos, pois uma família 

que não tem vínculo de confiança e não há responsabilização 

por parte da equipe de saúde. Sendo muito difícil obter uma 

resolubilidade adequada no processo saúde-doença. 

A garantia de um sistema de saúde dinâmico e efetivo 

comunga da necessidade de mudança do modelo de 

assistência ainda hegemônico, na busca de uma assistência 

integral, equânime e que garanta a qualidade de vida e a 

autonomia dos sujeitos do processo. Implica, também, assumir 

o cuidado domiciliar como campo integralista de diálogo entre 

profissionais de saúde, o indivíduo sob cuidado e sua família, 

modelo no qual há que se valorizar a subjetividade, visando a 

criação de vínculo e co-responsabilização dos sujeitos, bem 

como a ativação de redes sociais voltadas à produção do 

cuidado em saúde, nos vários contextos. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Ao longo desse trabalho, evidenciou-se que, para os 

usuários, a visita domiciliar é uma importante peça para o 
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desenvolvimento de melhoria da saúde, pois facilitou o 

processo de diagnóstico e aumentou o poder resolutivo diante 

o limitado atendimento dentro da unidade.  

Observou-se que o cuidado domiciliar, fruto da Estratégia 

Saúde da Família compreende e atravessa as modalidades de 

atenção que visualizam características fundamentais para a 

garantia da integralidade, da intersubjetividade no tocante à 

humanização e ao cuidado centrado no usuário e sua família.  

Evidenciou-se que a visita domiciliar ficou compreendida 

como um ponto de partida para o cuidado, podendo contemplar 

o entender de maneira ampla o processo de adoecer, bem 

como a possibilidade do não adoecer, sendo então uma 

ferramenta indispensável, como porta de entrada para muitas 

conclusões e desenvolvimento de estratégia diferenciada, 

única, para atingir a resolutividade dos problemas no âmbito 

individual e familiar.  

Em se tratando de porta de entrada, pudemos destacar 

que após a visita domiciliar, adentrando o seio familiar, foi 

possível realizar a criação de vínculo, fator ímpar para coleta 

fidedigna de informações bem como na relação de continuidade 

de possíveis tratamentos, gerando assim a possibilidade dos 

profissionais perceberem o poder da confiança criada para o 

triunfo do tratamento. 

Dessa forma foi possível criar um esboço da vida familiar, 

classificação do tipo de família e estágio de vida, conhecimento 

que proporcionou uma visão mais ampla e ao mesmo tempo 

singular da história pregressa e atual do núcleo em estudo 

como também a construção de um Genograma e o Ecomapa 

dando assim aos alunos a noção norteadora da dimensão e 

importância da informação no contexto de integralidade de um 

tratamento. 
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RESUMO: O presente estudo teve o objetivo de avaliar a 
influência do apoio social no acompanhamento do hipertenso 
no município de João Pessoa-PB através de uma coorte de 
hipertensos. Trata-se de um estudo observacional analítico, de 
base populacional e com abordagem quantitativa. A amostra foi 
composta por 170 usuários cadastrados no HIPERDIA no 
município de João Pessoa-PB. Houve uma prevalência do 
gênero feminino, 76,5% (n=130), pessoas com idades entre 60 
e 79 anos 54,1% (n= 92), ensino fundamental incompleto 31,2% 
(n=53), raça parda 32,4% (n=55) convivência com os familiares 
sem companheiros 37,1% (n=63) e acompanhados 30% (n=51) 
e não acompanhado e 70% (n=119). Em relação à associação 
do apoio social com a classificação de acompanhados, o Apoio 
afetivo Acompanhados alto 28,2% (n=46) e baixo de 71,4% 
(n=5) e os Não acompanhados alto 71,8% (n=117) e baixo 
28,6% (n=2) e o OR de 5,697ª (IC: 0,029-0,840,  p=,015) e o 
Apoio material Acompanhados alto 27,6% (n=45) e baixo de 
85,6% (n=6) e  os Não acompanhados alto 72,4% (n=118) e 
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baixo 14,3% (n=1) e o OR de 10,791 (IC: ,007-,543, p=,001), 
obtiveram valores estatisticamente significantes. O apoio social 
demonstrar afeto, valorizar, interagir, ajuda em momentos de 
necessidade ou crise e os cuidados gerais com a saúde, sendo 
considerados como utensílio de comunicação para uma boa 
adesão ao tratamento. 

Palavras-chave: Saúde pública. Hipertensão. Apoio social. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão arterial (HA) é uma condição 

caracterizada pelo aumento e sustentação dos níveis 

pressóricos, a qual ocorre quando as artérias sofrem 

resistência, perdendo a capacidade de contrair e relaxar ou 

quando a um aumento no volume do sangue, exigindo uma 

velocidade maior para sua circulação (SBC; SBH, 2016).  

Considerada como uma dificuldade na saúde pública a 

HA é um dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares 

e uma das maiores causas de morte prematuras no Brasil, por 

ser geralmente assintomático, fazendo com que o hipertenso 

muitas vezes negligencie o diagnóstico, acompanhamento e 

com consequente adesão ao tratamento (SILVA et al., 2013).  

O hipertenso acompanhado pela unidade de saúde pode 

manter a estabilidade da doença, o que faz da experiência do 

cuidar uma tendência cada vez mais crescente (SENA, 2008). 

Logo, concordasse que deve haver um apoio social (AS) 

envolvido intimamente no cuidado, a qual favoreça a adesão do 

portador ao tratamento (COSTA et al., 2014). 

No acompanhamento dos hipertensos, o usuário deve 

participar ativamente, deixando de ser objeto, tornando-se 

sujeito ativo no serviço de saúde o que promove sua autonomia, 
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integralidade e corresponsabilidade entre profissionais de 

saúde e usuário (SILVA et al., 2013).  

O acompanhamento vai além da formalidade do cuidado 

clínico, tem como objetivo incentivar atitudes pessoais 

associadas a monitoramento da saúde, compartilhamento de 

informações, ajuda em momentos de necessidade ou crise e os 

cuidados gerais com a saúde (TAVARES; SILVA, 2013). Sendo 

assim, o apoio social pode influenciar na adesão ao tratamento. 

O AS é considerado um processo complexo e que 

vincula indivíduos e redes de apoio com desejo de contentar as 

necessidades, promover e estimular ações que contribuíram na 

adesão, eficácia e na qualidade do tratamento (BOAS et al., 

2012). 

Tavares e Silva (2013) consideram o potencial do AS 

como constituinte essencial, que auxilia na diminuição da 

extenuação e favorece o instrumento de enfrentamento das 

pessoas com doenças crônicas, sendo utensílio de 

comunicação para uma adesão ao tratamento.  

Portanto, este estudo objetivou apreender a relação 

existente entre o apoio social ao usuário hipertenso e o 

acompanhamento da Atenção Primária a Saúde no município 

de João Pessoa-PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo observacional analítico, realizado 

no município de João Pessoa, capital da Paraíba com objetivo 

de analisar a influencia do apoio social no acompanhamento 

dos usuários da atenção básica diagnosticados com HA, 

através de uma coorte de hipertensos. 

Esta coorte de hipertensos foi desenvolvida nos 

municípios de João Pessoa-PB, Campina Grande e Rio Grande 
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do norte (nordeste brasileiro), elaborada por Paes, efetivado 

através de três projetos de pesquisas no período de 2009 a 

2011 e retomada em 2016 apenas no município de João 

Pessoa-PB (PAES, 2009, 2010, 2011).  

A amostra populacional foi formada por hipertensos 

cadastrados na unidade de saúde da família e no programa 

HIPERDIA (Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial 

e Diabetes Mellitus da Atenção Básica) nos anos 2006, 2007 e 

2008, moradores da capital de João Pessoa, ambos os 

gêneros, adultos com idade superior a 19 anos. A amostra 

foram de 170 hipertensos. 

Para o procedimento de coleta dos dados e valores 

(Massa corporal, peso, estatura, circunferência e verificação da 

pressão arterial) e a aplicação de um questionário validado, foi 

criado um grupo de pesquisa formado por alunos do curso de 

fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau de João Pessoa. 

Onde foram instruídos sobre a coorte e preparados para uma 

correta aplicação do questionário e verificações dos dados. 

A pesquisa avalia os hipertensos em dois grupos 

distintos: acompanhados e não acompanhados classificados 

através do número de consultas com registro de pressão arterial 

nos prontuários. É considerado acompanhado o usuário que 

obtém o número maior ou igual a três consultas e não 

acompanhados o usuário que tem até duas consultas 

registradas (PAES et al., 2014). 

 A escala utilizada para traçar o apoio que diz respeito à 

maneira posta a disposição por outras pessoas em situações 

de necessidades foi à escala de apoio social Medical Outcomes 

Study (MOS) adaptada para os brasileiros por Griep. Esta 

escala abrange cinco dimensões de apoio social, sendo elas: 

material, afetivo, emocional, informação e interação social 

positiva (GRIEP et al., 2005). 
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  Compondo uma escala de 19 perguntas, este 

instrumento foi aplicado em forma de entrevista onde se seguiu 

a instrução baseada na pergunta “Se você precisar, com que 

frequência conta com alguém?”, para todas essas questões, 

suas opções de respostas era de forma psicométrica onde 1 

(nunca), 2 (quase nunca), 3 (ás vezes), 4 (quase sempre), 5 

(sempre). Assim afirmando o grau de concordância com a 

questão, estilo a escala de Likert (ZANINI; MOURA; QUEIROZ, 

2009).   

 Após a classificação dos tipos de AS, foi feita uma 

reclassificação dessa amostra em alto e baixo, para esta 

subdivisão foi utilizado a somar de todas as perguntas, dividido 

pelo valor máximo de itens da dimensão do tipo de apoio e 

multiplicado por 100. Os quais os valores que deram acima de 

50, foram classificados como Alto, e os valores abaixo de 50 

classificado como Baixo.  

Em relação aos dados colhidos na pesquisa, foram 

digitados em um pacote estatístico (Statistica Package for 

Social Sciences (SPSS 22.0 for Windows®). Em seguida foi 

realizado o teste Qui quadrado de frequência e independência 

a fim de associar o acompanhamento de hipertensos com 

relação ao AS, calculada partir da medida de associação, 

oddsratio (OR), com intervalos de confiança de 95%. 

Este estudo atendeu todos os requisitos impostos pelo 

Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012) para 

pesquisas envolvendo seres humanos, tendo a aprovação do 

Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba sob 

o CAAE nº 49405015.1.0000.5188 via Plataforma Brasil e 

parecer 1292619. Todos os usuários foram informados sobre os 

objetivos da pesquisa. Para incorporar-se ao estudo foi 

solicitada a assinatura do termo de consentimento livre 
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esclarecido (TCLE) e o projeto seguiu todo o fluxo de 

autorização da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 

João Pessoa, por meio de certidão e encaminhamento para 

pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo retratou uma amostra de 170 usuários 

cadastrados na unidade de saúde da família e no Hiperdia. 

Apresentando um perfil com prevalência do sexo feminino com 

76,5% (n=130), com a maior quantidade de pessoas com faixa 

etária entre 60 e 79 anos com 54,1% (n=90). Quanto à 

classificação de escolaridade, raça e situação conjugal 

obtivemos a predominância de ensino fundamental incompleto 

com 31,2% (n=53), cor parda 32,4% (n=55) e convivência com 

os familiares sem companheiros 37,1% (n=63). Quanto as 

variáveis de classificação de Acompanhado: mostrou que 

apenas 30% (N= 51) da amostra eram acompanhado e 70% 

(N=119) não acompanhados. 

 
Tabela 1. Descrição das características sócio demográficas da amostra da 
Coorte de hipertensão.  

VARIÁVEIS Amostra 

N % 

 

Gênero 

Feminino 130 76,5 

Masculino 40 23,5 

 

 

Faixa etária 

20-39 05 2,9 

40-59 51 30,0 

60-79 92 54,1 

80-99 22 12,9 

 

 

Não sabe ler/escrever 30 17,6 

Alfabetizado 33 19,4 
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Nível de Escolaridade 

Ensino Fundamental 

incompleto (1º grau 

incompleto) 

53 31,2 

Ensino Fundamental 

completo (1º grau completo) 

13 7,6 

Ensino Médio incompleto ( 2º 

grau incompleto) 

11 6,5 

Ensino Médio completo ( 2º 

grau completo) 

21 12,4 

Ensino superior incompleto 02 1,2 

Ensino superior completo 07 4,1 

 

 

Raça 

Branca 45 26,5 

Preta 41 24,1 

Amarela 10 5,9 

Indígena 19 11,2 

Parda 55 32,4 

 

 

 

 

Situação Conjugal 

Convive c/ companheiro (a) e 

filho (a) 

32 18,8 

Convive c/ companheiro (a) 

c/ laços conjugais e s/ filho (a 

29 17,1 

Convive c/ companheiro (a) 

c/ filho (a) e outros familiares 

36 21,2 

Convive c/ familiares s/ 

companheiro (a) 

63 37,1 

Convive c/ outras pessoas s/ 

laços consanguíneos e/ou 

laços 

04 2,4 

Vive só 06 3,5 

Classificação de 

Acompanhado 

Acompanhado 51 30 

Não Acompanhado 119 70 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Segundo Veras e Oliveira, (2009) a prevalência do sexo 

feminino identificada nesse estudo, se dá em decorrência das 

alterações fisiológicas, das quais as mulheres apresentam 

algumas características em seus níveis hormonais, tornando-as 

mais propensas à hipertensão.  

Com relação à faixa etária, a predominância foram os 

idosos com idade de 60 anos ou mais. Os idosos possuem 

hábitos mais enraizados e limitações físicas próprias da idade, 

o que os tornam predisposto a desenvolverem a HA 

(MACHADO et al., 2016).  Os fatores socioeconômicos como 

nível de escolaridade intervêm diretamente com o grau de 

entendimento sobre a patologia e suas orientações, portanto o 

estudo corrobora com outros estudos (NUNES E OLIVEIRA, 

2003) e (VERAS; OLIVEIRA, 2009). 

A predominância da hipertensão no atual estudo mostrou 

que a raça parda predominou, o qual se contradiz com estudos 

anunciados na 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 

onde as prevalências de HA são em pessoas da raça negra 

(SBC; SBH; SBN, 2016). Em contrapartida, um estudo realizado 

com adolescentes de escolas públicas e privado, articulou que 

a variável raça não influenciou na pressão arterial da amostra, 

amostra essa que possuíam antecedentes afro-brasileiros não 

alteravam os dados pressóricos (ALMEIDA, 2011). 

A Situação conjugal corrobar com estudo realizado no 

município de Amazônia Legal, o qual assim como esse estudo 

tem predominância dos indivíduos separados ou divorciados e 

viúvos, resultante que afirma a situação mostrada na tabela 1 à 

falta de companheiro (a) da vivência familiar (SILVA et al., 

2016). 

A classificação de acompanhado e não acompanhado 

está relacionado ao número de vezes que o usuário já 

cadastrado no programa HIPERDIA.  Após o cadastramento 
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dos usuários no programa aguarda-se que haja uma vinculação 

do mesmo com a unidade de saúde da família, estabelecendo 

um atendimento diferenciado, o qual gera uma adesão maior ao 

tratamento e um nível mais significante de controle de agravos, 

como internações hospitalares, doenças cardiovasculares e 

mortalidade (MALFATTI; ASSUNÇÃO, 2011). 

Com relação ao acompanhamento o presente estudo 

mostrou que cerca 70% da amostra foram classificados como 

não acompanhados, afirmando o que Pinto et al.  (2012) 

mencionou em seu artigo que a unidade de saúde representa 

um ponto de largada, passagem ou fuga para o usuário seguir 

seu caminho na busca por uma solução dos seus problemas 

patológicos e sociais. 

  Na tabela 2 apurasse os resultados referentes às 

informações de classificação dos tipos de AS. Em relação ao 

apoio social, apresentou os seguintes valores: apoio material 

Alto 95,9% (n=163) e baixo 4,1% (n=7), apoio emocional Alto 

91,8% (n=15) e Baixo 8,2% (n=14), apoio informacional Alto 

84,7% (n=144)  e baixo 15,3% (n=26), apoio afetivo 95,9% 

(n=163) e Baixo  4,1% (n=7) e o apoio social positiva Alto 87,1% 

(n=148) e Baixo12,9% (n=22). 

 
Tabela 2. Descrição das referências da Classificação do Apoio Social. 

VARIÁVEIS N % 

Apoio Afetivo 

 

Alto 

Baixo 

163 

7 

95,9 

4,1 

Apoio Emocional 

 

Alto 

Baixo 

156 

14 

91,8 

8,2 

Apoio Informacional 

 

Alto 

Baixo 

114 

26 

84,7 

15,3 

Apoio de Interação Social 

Positiva 

Alto 

Baixo 

148 

22 

87,1 

12,9 
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Apoio Material 

 

Alto 

Baixo 

163 

7 

95,9 

4,1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O tema AS surgiu na década XIX, tendo como pioneiro o 

sociólogo Emile Durkheim, o qual já destacava relevância entre 

as relações interpessoais e a saúde, é considerada um dos 

mais importantes preditor da saúde física e do bem estar. AS 

referem-se às relações que os indivíduos estabelecem durante 

o passar da vida, se apresentando de algumas formas como o 

apoio é recebido e atribuído: apoio afetivo, emocional, 

informacional, instrumental e material (MARTINS, 2005). 

Segundo Rosa e Benício, (2009) o apoio afetivo são 

todas as condições de afeto recebidas ou realizadas; apoio 

emocional são expressões de amor, carinho e afeição;  apoio 

informacional compreende todo tipo de conselho, orientação, 

sugestões; apoio de interação social positiva diz respeito com a 

frequência que pode contar com pessoas para se divertir ou 

relaxar e o apoio material se refere se a benefícios de sustento 

a necessidades materiais, ajuda para exercícios práticos e 

financeiros.   

Segundo Barreto e Marcon (2014) relatam que as 

pessoas com doenças crônicas (DC) enxergam o apoio familiar 

como a principal fonte de apoio e segurança, possibilitando a 

troca de afeto, amor, valores e respeito, influenciando 

diretamente no tratamento afirmando a eficácia do apoio 

afetivo.  

Um estudo feito no município de Maringá-PA mostrou 

que o apoio afetivo recebido pela família é considerado como 

um agente facilitador de adesão ao tratamento da hipertensão. 

Dos 18 hipertensos que participaram da entrevista deste 
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estudo, a maioria mencionou como um apoio imprescindível no 

tratamento ante-hipertensivo (BARRETO; MARCON, 2014). 

O apoio emocional por sua vez, é encontrado na fé, 

práticas religiosas, ou na busca incansável muitas vezes de 

cura, especialmente no sentido de favorecer as dificuldades 

impostas pela doença. Este tipo de apoio proporciona ajuda 

mútua, potencializando, um apoio forte e integral (SOUZA et al., 

2009). 

Um estudo realizado em Pedras de Fogo-PB, analisou a 

influencia da religiosidade em indivíduos hipertensos de uma 

unidade de saúde da família, foram analisados 139 pacientes 

com idades entre 25 e 75 anos, este estudo concluiu que a 

religiosidade transporta benefícios a saúde do hipertenso, 

fortalece laços, e traz conforto (PEREIRA, 2013). 

Com relação ao apoio informacional, apresenta que as 

informações fornecidas de maneira precisa, contribuem para o 

esclarecimento de duvidas e na promoção de saúde destes 

indivíduos(VILAR, 2015). 

Um estudo realizado com 20 hipertensos com faixa etária 

de 50 a 80 anos, em Maringá-PA, mostrou que o apoio 

informacional que muitas das vezes parte dos amigos mais 

próximos, permitiu perceber que os amigos oferecem um apoio 

palpável, concreto de autocuidado, quando necessitavam de 

algum tipo de assistência e ajuda (FANQUINELO; MARCON, 

2009). 

Já o apoio de interação social positiva apresenta a 

disponibilidade que do indivíduo encontrar pessoas que possam 

se divertir e relaxar com ele (RODRIGUES; SILVA, 2013). 

Assim como no presente estudo, um estudo realizado 

com 52 idosos do estado de Taquarituba-SP mostrou que 

apenas o apoio de interação social positiva foi baixo, relatando 

que o motivo para esse escore acontecer, é que para os idosos 
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a uma maior dificuldade de interação social, ou seja, dificuldade 

de interagir, de participar de grupos, e de se interterem em 

atividades, tais atividades que proporcionam momento de 

descontração (PINTO et al 2006). 

Segundo Souza et al(2009) expressa que os diversas 

maneiras de apoio tais como cuidados básicos, uso de 

medicamentos, transporte, e acompanhamento nas consultas, 

além de outras necessidades de saúde, apoio social, espiritual, 

até mesmo ajuda financeira, ou seja, todo apoio material 

recebido cooperam de maneira significativa para uma melhora 

na vida do usuário com doença crônica. 

Com relação ao apoio material, um estudo feito com 30 

idosos institucionalizados no estado de Minas Gerais, mostrou 

assim como o presente estudo, que o apoio material obteve 

maior resultado, o que implica dizer que a uma frequência maior 

de ajuda física e material na vida do idoso (RODRIGUES; 

SILVA, 2013).  

Na tabela 3 apresentamos a associação do 

acompanhamento com o AS, os quais se apresentam o Apoio 

afetivo Acompanhados alto 28,2%(n=46) e baixo de 71,4%(n=5) 

e  os Não acompanhados alto 71,8%(n=117) e baixo 

28,6%(n=2) e o OR de 5,697ª (IC: ,029-,840,  p=,015) e o Apoio 

material Acompanhados alto 27,6%(n=45) e baixo 

de85,6%(n=6) e  os Não acompanhados alto 72,4%(n=118) e 

baixo14,3%(n=1) e o OR de 10,791ª (IC: ,007-,543, p=,001), 

variáveis que mostraram significância estatística. 

 
Tabela 3. Descrição da relação de Classificação de acompanhado e Apoio 
Social com intervalo de 95% de confiança. 

  

Acompanhado 

 

Não 

Acompanhado 

 

p-

valor 

 

OR 

 

IC 95% 
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Apoio Afetivo 

Alto 

Baixo 

 

N=46(28,2%) 

N=5(71,4%) 

 

N=117(71,8%) 

N=2(28,6%) 

 

,015* 

 

5,697ª 

 

,029-

,840 

Apoio 

Emocional 

Alto 

Baixo 

 

 

N=46(29,5 %) 

N=5(35,7%) 

 

 

N=110(70,5%) 

N=9(64,3%) 

 

 

,626 

 

 

,237ª 

 

 

,239-

2,368 

Apoio 

Informacional 

Alto 

Baixo 

 

 

N=40(27,8%) 

N=11(42,3%) 

 

 

N=104(72,2%) 

N=15(57,7%) 

 

 

,137 

 

 

2,214ª 

 

 

,222-

1,238 

Apoio de 

Interação Social 

positiva 

Alto 

Baixo 

 

 

 

N=43(29,1%) 

N=8(36,4%) 

 

 

 

N=105(70,9%) 

N=14(63,6%) 

 

 

 

,485 

 

 

 

,487ª 

 

 

 

,280-

1,832 

Apoio Material 

Alto 

Baixo 

 

N=45(27,6 %) 

N=6(85,6%) 

 

N=118(72,4%) 

N=1(14,3%) 

 

,001* 

 

10,791ª 

 

,007-

,543 

Fonte: Dados da pesquisa 

OR – Oddsratio; IC – Intervalo de Confiança; 
 p – Nível de significância estatística a partir do teste Qui-quadrado. 
* Variável estatisticamente significativa 

 

Para que possamos compreender a relação entre o 

processo saúde-doença, é necessário conhecer as condições 

em geral do indivíduo, condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais. Incluindo as relações sociais, de moradia, serviços 

de saúde e educação (FAGUNDES et al., 2013) 

A partir do entendimento da relação do ambiente com 

indivíduo, se da pela compreensão dos fatores de risco (FR) e 

proteção (FP). Os FR são as ocorrências da vida de um 

indivíduo, os quais aumentam a probabilidade do indivíduo 

manifestar problemas de saúde, psicológicos e sociais. Já os 
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FP são as ocorrências que modificam, melhora ou alteram as 

respostas pessoais aos riscos (CARVALHO et al ., 2007). 

Cada tipo de AS tem suas próprias características o que 

os tornam essenciais de diversas formas. O apoio afetivo por 

sua vez, esta relacionado ao apoio familiar. Possuindo um papel 

de origem de afeto, proteção, segurança e bem-estar, sendo 

fator de proteção. Porém a família pode ser considerada FR 

quando não cumpre seu papel e de proteção (SCHENKER; 

MINAYO, 2005). 

Carvalho et al (2007) Relata que quando a família se faz 

presente no tratamento, os indivíduos apresentam menores 

taxas de estresses e sentimento de solidão, tendo um desejo 

maior de ser acompanhada, mesmo a adesão exigindo uma 

reorganização na vida diária. 

Em relação à classificação de AS e acompanhamento, o 

apoio afetivo e material obtiveram valores de significância 

estatística, valores esses significativos para fator de proteção 

em relação a HA. O apoio afetivo obteve p-valor de 0,15 e o 

material p-valor de (,001), sendo considerados essencial para 

obtenção de um acompanhamento e consequentemente uma 

boa adesão ao tratamento.  

Já em relação aos FR temos a prevalência do apoio 

emocional, com valor médio de 3,15% acima do apoio 

informacional e de interação social positiva, mostrando que sua 

privação pode acarretar na falta de acompanhamento.  

Em um estudo feito com 20 pessoas onde 7 (sete) eram 

portadores de falciforme e 13 (treze) eram familiares, observou 

que o apoio afetivo pode conceder sustentação para o portador, 

podendo mobilizar o mesmo em momentos de necessidades, 

trazendo conforto e ajuda, enfrentando os problemas causados 

pela doença. Assim, auxiliando na adesão ao tratamento (DIAS; 

LEITE, 2014). 
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Rodrigues (2006) realizou um estudo com 25 indivíduos 

portadores de hipertensão arterial, no município de Caridade-

CE. Seu estudo relatou que o apoio financeiro é considerado 

algo indispensável na vida do hipertenso. A queixa da situação 

financeira foi citada como fonte de insegurança, interferindo de 

maneira negativa na vida e tratamento dos portadores de HA.  

No presente estudo o apoio material foi observado como 

FP, ou seja, quem possui apoio material tem maiores chances 

de aderir um acompanhamento, seguir um tratamento, ser 

levado ao hospital quando necessário, fazer uma dieta 

saudável, ter uma qualidade de vida e o controle da pressão, 

opções essas que requerem uma condição financeira boa. No 

estudo de Rodrigues (2006), confirma o nosso estudo em 

relação a isto, pois observou que a falta do apoio material neste 

caso financeiro, ocasiona um estresse, uma insegurança a qual 

traz como consequências as negatividades da hipertensão, a 

não aderência ao tratamento e o aumento da pressão arterial. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A HA é uma doença crônica, caracterizada pelas 

alterações dos níveis pressóricos. FR de doenças 

cardiovasculares, causador dos maiores números de morte 

prematura no Brasil, é considerada como problema de saúde 

pública. Desta maneira, a uma necessidade de vigilância em 

saúde, de uma oferta de apoio na promoção e prevenção, 

permitindo o acompanhamento nos serviços de saúde. 

O presente estudo permitiu uma avaliação miniciosa dos 

dados colhidos, com objetivo de analisar a influencia do AS no 

acompanhamento do hipertenso. No estudo foi confirmado que 

o AS pode interagir como fator de risco e proteção.  
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Ao analisar os dados foi encontrada uma prevalência de 

usuários que não são acompanhados pela unidade de saúde da 

família, o que acaba acarretando nos tipos de apoio social que 

os mesmos recebem, os quais estão ligeiramente ligados à 

adesão ao tratamento, pois foi observado e comprovado 

estatisticamente que o usuário que possuía apoio afetivo e 

material, tinha maiores chances de ter um acompanhamento, 

do que o usuário que não recebia este tipo de apoio. 

Com relação à literatura, apenas o dado raça do item 

sociodemográfico foi encontrado incoerência. Já os demais 

dados mencionados no estudo, foram achados dados que os 

afirmaram, reconhecendo ainda mais a influencia do apoio 

social para o acompanhamento do hipertenso, declarando de 

forma notória a importância do presente estudo. 

Sobretudo, o presente estudo também encontrou 

algumas dificuldades no decorrer da pesquisa, como a 

mudança de endereços de alguns usuários ou atualização dos 

dados, e a não presença dos usuários em seus devidos 

domicílios.  

Contudo, é necessário a realizações de mais estudos 

sobre a temática, para que haja novas evidências em relação 

ao AS e o acompanhamento, para que desta forma possa 

contribuir na organização do sistema de saúde, no processo de 

acolher o usuário, e gerar adesão ao tratamento, 

correspondendo à necessidade de saúde deles, e desta formar 

aumentar o número de hipertensos acompanhados.  
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RESUMO:As doenças cardiovasculares (DCVs) configuram a 
principal causa de mortes ao redor do mundo, sendo 
consideradas um grave problema de saúde pública. No Brasil, 
essas doenças são a principal causa de óbitos e correspondem 
a uma parcela das internações no Sistema Único de Saúde. 
Muitos fatores influenciam o desenvolvimento de DCVs, 
tornando-se complexo o surgimento e o tratamento dessas 
patologias. Uma das consequências mais comuns causadas 
por DCVs é o infarto agudo do miocárdio (IAM), esse acarreta 
grande perda de células miocárdicas, através da lesão do tecido 
por uma necrose isquêmica aguda ou prolongada. O presente 
trabalho tem como objetivo estabelecer parâmetros de indício, 
características ou fatores que correlacionem a incidência de 
IAM no Brasil, a partir da descrição das informações coletadas 
no banco de dados do DATASUS, no período de 2005 a 2015, 
além de projetar os dados para avaliar como provavelmente 
estará os índices dessa doença daqui a algumas décadas. A 
partir das análises foi possível observar crescimento no número 
de óbitos causados por IAM em algumas regiões brasileiras, 



ANÁLISE DA MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NO 
BRASIL: DADOS ATUAIS E PROJEÇÕES FUTURAS 

247 
 

bem como da manutenção desse índice para outras. Na 
projeção, observamos o crescimento no número de óbitos na 
região nordeste, ultrapassando as demais regiões. Foi sugerido 
que hábitos culturais bem como estilo de vida influenciem nas 
projeções atuais e futuras de óbitos causados por IAM.  
Palavras-chave: Infarto. DATASUS. Mortalidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCVs) compreendem um 

grupo que envolve as doenças do coração (cardiomiopatia, 

disfunção isquêmica do coração, insuficiência cardíaca 

congestiva) e dos vasos sanguíneos (doença arterial 

coronariana, hipertensão e aterosclerose) (SBC, 2013, p. 2). 

As DCVs ocupam o primeiro lugar no índice de mortes 

causadas por doenças ao redor do mundo, totalizando cerca de 

17.7 milhões de mortes em 2015, tornando-se responsável por 

31% das mortes globais. No Brasil, as doenças 

cardiovasculares correspondem à primeira causa de óbito em 

todas as regiões do país, em ambos os sexos, e por 10% das 

internações no sistema único de saúde (SUS). Esse percentual 

elevado é devido à multifatoriedade que envolve o 

desenvolvimento dessas patologias. Estima-se que até 2040, 

no Brasil, a incidência de novos casos de doenças 

cardiovasculares aumentarão em 250% (WHO, 2017; ARAÚJO, 

et. al., 2016; SILVA et. al., 2015).  

Alguns fatores de risco como: elevada pressão arterial, 

tabagismo, obesidade, má alimentação, sedentarismo, taxas 

anormais de glicose, síndromes metabólicas, idade, fatores 

genéticos, etnia, consumo exagerado de bebidas alcoólicas, 

contribuem ativamente para o desenvolvimento de DCVs (GO 

et al., 2013). 
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Dentre os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de DCVs está a hipertensão arterial, 

considerada um grave problema de saúde pública (KUMRAL et 

al, 2016). Seu diagnóstico é muitas vezes confuso, uma vez que 

a mesma apresenta multifatoriedade em sua gênese. As 

consequências graves mais comuns da hipertensão são: infarto 

agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico e 

insuficiência renal que podem culminar com a morte do 

indivíduo (JAMES et al., 2014). 

Outro fator determinante para o desenvolvimento de 

DCVs, o sobrepeso, está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento, manutenção e agravamento de doenças 

cardiovasculares, por meio de seus efeitos locais e sistêmicos. 

Esses podem ser o aumento da pressão arterial, aumento da 

concentração plasmática de lipídeos, desenvolvimento de 

síndromes metabólicas, agravamento ou desenvolvimento de 

inflamações e até o “peso” sobre o coração que afeta a estrutura 

ventricular e a função ventricular na sístole e diástole (LAVIE et 

al., 2013; ABALLAY et al., 2013; BASTIEN et al., 2014; LAVIE 

et al., 2014). 

Todos esses fatores descritos contribuem ativamente 

para o surgimento e manutenção de doenças cardiovasculares. 

Dos indivíduos que sofrem dessas doenças cardíacas, 

aproximadamente 12 milhões são vítimas fatais do IAM, uma 

patogenia com um grande número de morbidade e mortalidade 

que afeta todo o mundo e é considerado um problema de saúde 

importante do ponto de vista clínico, psicológico e social. 

(DATASUS, 2015; ARAÚJO, et. al., 2016; SILVA et. al., 2015).  

O infarto do miocárdio corresponde a um processo de 

necrose isquêmica, sendo considerado a causa mais comum de 
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lesões cardíacas, resultando em perda aguda significante de 

células miocárdicas (ANDERSON; MORROW, 2017). 

A redução da perfusão sanguínea no miocárdio pode ser 

em decorrência da formação de trombos no interior das artérias, 

ruptura ou desestabilização das placas de aterosclerose no 

interior dos vasos, ativação de fatores plaquetários e de 

coagulação (BOATENG; SANBORG, 2013). 

Se uma oclusão coronária persistir por mais de 30 

minutos pode ocorrer um dano irreversível ao tecido cardíaco, 

promovendo o quadro de infarto, enquanto que a longo prazo a 

oclusão coronariana resultará em um aumento progressivo da 

área infartada. Após cerca de 6h de oclusão contínua, toda a 

área comprometida torna-se necrótica acarretando uma 

cascata inflamatória responsável por promover infiltração 

leucocitária e eliminação de células mortas da matriz 

extracelular. O tecido será substituído por cicatricial fibrótico, 

acarretando em remodelamento ventricular, o que leva à 

redução da função ventricular esquerda, ocasionando um 

processo de insuficiência cardíaca afetando assim a qualidade 

de vida do paciente (ROCHA, 2013). 

Durante o diagnóstico, para que um indivíduo seja 

enquadrado em um perfil clínico de infarto é necessário que o 

mesmo apresente no mínimo dois desses fatores: elevadas 

concentrações de creatina quinase-MB, alterações 

significativas no eletrocardiograma e/ou fortes dores no peito 

(GIANNITSIS; KATUS, 2013; DE LEMOS, 2013). Os pacientes 

geralmente apresentam uma forte dor no peito acima da região 

do esterno que migra em direção às extremidades superiores, 

incluindo a região dos ombros, costas, pescoço e maxilar 

inferior. Mesmo quando os indivíduos não apresentam esses 

sintomas, ainda correm o risco de desenvolvimento de um 
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primeiro ataque cardíaco caso haja predisposição genética, 

hábitos de tabagismo, hábitos alimentares não saudáveis ou 

inatividade física (BOATENG; SANBORG, 2013). 

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer 

parâmetros de indício, características ou fatores que 

correlacionem a incidência de IAM no Brasil, a partir da 

descrição das informações coletadas no banco de dados do 

DATASUS, no período de 2005 a 2015, além de projetar os 

dados para avaliar como provavelmente estará os índices 

dessa doença daqui a algumas décadas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Pesquisa de caráter quantitativo com abordagem 

descritiva, que consiste na análise de óbitos ocorridos entre os 

anos de 2005-2015 atribuídos ao infarto agudo do miocárdio. 

Utilizando como fonte de pesquisa, o departamento de 

informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). 

Os dados coletados foram separados por região e realizado o 

devido cálculo (segundo a fórmula abaixo) para estabelecer a 

quantidade de óbitos relacionados ao IAM ocorridos em um 

grupo de 10000 pessoas por ano, estabelecendo assim um 

valor padrão para auxílio na produção dos gráficos. 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎𝑑𝑒ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑎𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜
𝑥10000 

 

Foi estabelecida a divisão regional brasileira para 

obtenção do quantitativo de mortes registradas na década 

proposta. Na plataforma não foram selecionados filtros como: 

unidade da federação, capítulo, grupo, categoria, faixa etária, 
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sexo, cor, escolaridade, estado civil ou local de ocorrência, 

fornecendo ao estudo um maior campo amostral. Os filtros 

“causa e região” foram os únicos utilizados na pesquisa, para 

registrar de forma bruta todo o montante de óbitos coletados e 

computados no sistema DATASUS. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos nesta pesquisa exibem no campo 

amostral um total de 871.120 casos de óbitos ocasionados por 

IAM em todo território nacional durante o período de 2005 a 

2015. Esses dados são embasados pela literatura reforçando 

que índices elevados de IAM é característico de países em 

desenvolvimento como o Brasil (MULLER et al., 2012).  

No decorrer da pesquisa, observou-se mudanças 

abruptas nos valores e aumentos exponenciais em 

determinadas regiões do país, enquanto em outras houve 

apenas discretas mudanças como é possível observar na 

Figura (1). Os dados das cinco regiões em ordem crescente da 

esquerda para direita tendo início em 2005 (indicado pela barra 

branca) e término em 2015 (indicado pela barra preta) indicam 

o comportamento do número de óbitos em cada região a cada 

10.000 habitantes. 

De acordo com os dados coletados, durante os anos 

iniciais a região Norte apresentou crescimento aparente nos 

índices de morte causado por IAM. No ano de 2007 houve uma 

elevação considerável desse índice, seguido de uma queda nos 

anos seguintes comparado a 2007, porém ainda crescente 

comparando ao ano de 2005. Apesar desse aumento, a região 

norte ainda encontra-se no “ranking” como a região de menor 

percentual de mortes causada por essa doença. 
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Figura 1: Comparação do número de mortes nas diferentes 
regiões brasileiras no período de 2005 – 2015 
(N: norte; NE: nordeste; SE: sudeste; S: sul; CO: centro-oeste) 

Fonte: Pesquisa direta, 2017 
 

A região Nordeste exibiu os valores mais preocupantes, 

mesmo não estando em primeiro lugar como região com maior 

número de óbitos, é considerada a região que apresenta o 

maior e mais rápido crescimento de mortes causadas por tal 

doença. 

A região Sudeste que lidera o “ranking” apresenta um 

crescimento mais tênue, porém, ainda suficiente para manter 

essa região como o território nacional com maior número de 

mortes. A região Sul apresenta em seus dados leve aumento, 

seguidos de declínios no decorrer do tempo e até mesmo 

momentos de constância em seus valores.   

Por fim, a região Centro-Oeste durante os anos de 2005 

a 2012 apresentou aumento em seus dados, seguido de um 

leve declínio em 2013, voltando a apresentar retomada de 

crescimento em 2014.  
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As análises dos dados anteriormente abordados, 

possibilitaram gerar linhas de tendência para cada região 

brasileira. Dos dados trabalhados do período de 2005-2015 foi 

realizada uma regressão linear. Da equação proveniente da 

reta foi calculada a projeção de mortalidade para os anos 2025 

e 2035 o que gerou os resultados vistos abaixo na Tabela (1): 

 

Tabela 1: Projeção do número de óbitos para cada região nas 
próximas décadas. 

Regiões 
Taxa de 

Crescimento 

Óbitos a 

cada 10000 

hab. em 

2015 

Projeção 

p/ 2025 

Projeção 

p/ 2035 

Norte  
% 0,090 2,69 (5º) 3,59 (5º) 4,49 (5º) 

Total  4.508 6.511 8.827 

Sul 
% 0,013 4,56 (2º) 4,69 (4º) 4,82 (4º) 

Total  13.197 14.195 15.314 

Nordeste  
% 0,145 4,46 (3º) 5,91(1º) 7,36(1º) 

Total  25.337 35.451 45.776 

Sudeste  
% 0,067 4,87(1º) 5,54 (2º) 6,21 (2º) 

Total  40.905 48.759 56.229 

Centro-

Oeste 

% 0,105 3,73 (4º) 4,78 (3º) 5,83 (3º) 

Total  5.611 7.292 10.330 

  Fonte: Pesquisa direta, 2017. 
 

As estimativas apresentadas para o ano de 2015 

posicionavam a região Sudeste como primeiro lugar no ranking 

de óbitos causados por IAM, seguido da região Sul, Nordeste, 

Centro-Oeste e por fim a região Norte. 

Ao se projetar uma linha de tendência para a próxima 

década (2025), o Nordeste seria a região com maior índice de 

mortes, ultrapassando assim as regiões Sudeste e Sul que 

antes ocupavam segunda e quarta posições, respectivamente. 
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A região Norte continuaria sendo a última colocada no ranking, 

não apresentando nenhuma alteração aparente. 

Continuamente, a projeção realizada para daqui a 20 

anos (2035) coloca o Nordeste com um maior índice de óbitos 

por IAM, seguido das Regiões Sudeste e Centro-Oeste. As 

regiões Sul e Norte continuariam ocupando os últimos lugares. 

O ranking supracitado na Tab.(1) foi baseado na taxa de 

crescimento, os dados que se remetem ao total de mortes 

trazem luz ao fato de que o IAM ainda acarretará um número 

elevado de óbitos nas próximas décadas. 

As doenças cardiovasculares, desde 1950, estão 

associadas à principal causa de morbidade e mortalidade em 

países industrializados ocidentais (SANCHIS-GOMAR et al., 

2016). A incidência dessas doenças precisa levar em 

consideração o perfil da sociedade atual, estilo de vida, 

globalização, urbanização, idade da sociedade e o aumento de 

doenças crônicas (HORTON, 2015; DANAEI et al.; 2013). As 

DCVs promovem um elevado impacto sobre os custos em 

assistência médica e sobre a qualidade de vida do paciente, o 

que vem estimulando o surgimento e implantação de políticas 

públicas de conscientização da população para os principais 

fatores de risco das doenças cardiovasculares (MASCENA et 

al.; 2012). 

A dedicação para implantação e conscientização da 

população para as doenças cardiovasculares surge a partir do 

conhecimento dos índices de mortalidade no país a respeito de 

DCVs como o infarto do miocárdio, como os descritos pelo 

sistema de informática do SUS (DATASUS).  

Os resultados apresentados a partir dos dados obtidos 

pelo DATASUS mostram que o índice de mortalidade por infarto 

agudo do miocárdio no Brasil ainda é muito elevado e a linha de 



ANÁLISE DA MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NO 
BRASIL: DADOS ATUAIS E PROJEÇÕES FUTURAS 

255 
 

projeção para 2025 e 2035 mostra que em determinadas 

regiões do país haverá um aumento desse índice e para outras 

regiões uma diminuição da mortalidade causada pelo IAM. 

Fazendo um comparativo entre as regiões, alguns 

aspectos socioculturais precisam ser considerados para sugerir 

algumas justificativas para tais índices.  

O índice de mortalidade da região Norte, apesar de 

crescente nos últimos anos, é o menor comparado às outras 

regiões, e a sua projeção para as próximas décadas ainda será 

menor das demais regiões brasileiras. Faz parte da cultura 

amazônica o consumo habitual de frutas/hortaliças orgânicas 

provenientes de quintais agroflorestais, o que promove um 

acesso à riqueza de nutrientes permitindo uma alimentação 

saudável. Proporcionando as populações uma importante 

complementação alimentar (ROCHA LIMA et al., 2015). Nessa 

região existe uma vasta diversidade de frutos com grande 

potencial. A pupunha (Bactris gasipaes Kunth.) e o açaí 

(Euterpe oleracea), por exemplo, já apresentam na literatura 

efeitos protetores sobre o sistema cardiovascular (MOURA; 

MOURA, 2014). Gonçalves (2012), mostrou que o néctar de 

camu-camu tinha alto índice de ácido ascórbico, reduzindo os 

níveis de colesterol total, LDL-colesterol, triglicerídeos e glicose, 

todos esses fatores de risco para doenças cardiovasculares, em 

adultos normocolesterolêmicos.  

A região Nordeste apresentou dados preocupantes, pois 

foi a região que teve um aumento crescente do número de 

óbitos no período de 2005-2015, e cuja a projeção para os anos 

de 2025 e 2035 a tornará primeira colocada em óbitos por IAM. 

Uma justificativa para a alta morbidade no Nordeste deva-se ao 

perfil social e econômico da população nordestina. 
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Estudos demonstram um aumento dos fatores de risco 

que predispõem o surgimento das doenças cardiovasculares, 

dentre elas o infarto do miocárdio. Pesquisa realizada no 

município de Juazeiro do Norte (CE), Gomes e colaboradores 

(2012) verificou que jovens entre 20-24 anos apresentaram 

altos índices de fatores de risco para doenças cardiovasculares 

como sedentarismo (57,3%), obesidade/sobrepeso (19,4%), 

adição de sal à comida (54,4%), ingestão alcoólica (76,1%), 

hipertensão arterial (1,1%) com 50% de não adesão ao 

tratamento, diabetes mellitus (0,6%) e antecedentes familiares 

para doenças cardiovasculares (86,3%). No município de 

Campina Grande (PB), foram examinados universitários na 

faixa etária entre 18 a 37 anos que apresentaram prevalência 

de sobrepeso e obesidade de 43,6%, sedentarismo em 52,6%, 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) verificada em 15,8% dos 

estudantes (MASCENA et al, 2012).  

São escassos estudos que investigam o crescimento das 

DCVs com as desigualdades sociais. As regiões Norte e 

Nordeste do país possuem um menor índice de 

desenvolvimento e apresentam maior dificuldade na oferta e no 

acesso aos serviços de saúde, o que pode justificar o aumento 

desse índice de mortalidade. A renda per capita dessas regiões 

chega a 17.879,20 para a região Norte e de 14.329,13 para a 

região Nordeste; essas chegam a ser metade das rendas per 

capitas das outras regiões. 

Apesar dos altos índices de morbidade, na região Sul e 

Sudeste vêm ocorrendo um avanço no tratamento das 

síndromes coronarianas agudas, sendo justificado por melhor 

entendimento da fisiopatologia da obstrução coronária, 

informação à população, 25% do declínio ocorreu pelas atitudes 

primárias, 29% por prevenção secundária e 43% pelo melhor 
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suporte de tratamentos (FONSECA et al., 2013). Os resultados 

a respeito da região Sul estão de acordo com os estudos de 

Muller e colaboradores (2012), em que foi apontado um declínio 

dos índices de mortalidade no Paraná e as possíveis 

justificativas são a maior cobertura do programa da Saúde da 

Família e melhor acesso aos serviços de saúde, como 

internamentos e procedimentos de alta complexidade. 

A região Centro-Oeste (juntamente com a região Norte) 

possui as menores taxas apresentadas, porém é caracterizada 

como uma região com uma população em excesso de peso, o 

que aumenta o risco de IAM. No Brasil, a prevalência de adultos 

com excesso de peso foi 48,1% em 2015. Em Goiânia, a 

frequência de excesso de peso foi inferior à do Brasil (44,6%), 

mas ainda muito próximo da média nacional (Ministério da 

Saúde, 2015). 

Em estudos de Colafranceschi (2017) foi discutido que 

existem prevalências para as doenças coronarianas no mundo 

em virtude de estágios variados dessa epidemia, e que esses 

estágios estão relacionados com perfil de população com baixa 

expectativa de vida e doenças cardiovasculares decorrentes 

principalmente de doenças infecciosas e desnutrição, um 

padrão bastante comum observado em países em 

desenvolvimento. 

Essa mesma concepção de estágios de epidemia pode 

ser transportado para o perfil de mortalidade por infarto agudo 

do miocárdio no Brasil. O país tem dimensões continentais cuja 

a distribuição de renda e de serviços básicos não é feita de 

forma igualitária. Esses estágios da epidemia foram observados 

nas regiões onde se visualiza exatamente que o 

desenvolvimento econômico e o acesso a saúde pública de 

qualidade promovem mudanças e melhora no perfil nutricional, 
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na qualidade vida, diminuindo a incidência de doenças 

infecciosas e aumentando a expectativa de vida 

(COLAFRANCESCHI, 2017).  

O aumento da expectativa de vida do brasileiro é outro 

fator que deve ser levado em consideração na análise da linha 

de projeção para o número de óbitos em 20125 e 2035. A 

expectativa de vida do brasileiro passou de 71,84 anos em 2005 

para 74,68 anos em 2015. O aumento da expectativa de vida 

acarreta consigo um índice elevado das denominadas doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) - doenças do aparelho 

circulatório, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes - 

cujo surgimento é uma característica do processo de transição 

epidemiológica e que rapidamente vem ocorrendo no Brasil 

(CAMPOLINA et al., 2013; DUNCAN et al, 2012). 

A linha de projeção do IAM nas regiões brasileiras não 

apenas indica que haverá um crescimento no número de óbitos 

nas regiões brasileiras, ela pode indicar um perfil da população 

brasileira para os próximos anos. Sabe-se que os fatores de 

risco como obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial e 

tabagismo estão relacionados com a alta taxa de morbidade e 

mortalidade por doenças cardiovasculares. Essas doenças são 

condições onerosas ao serviço de saúde, aumentam o número 

de afastamentos e a perda da produtividade nos postos de 

trabalho, com consequente diminuição da renda familiar, 

morbidade elevada e perda de qualidade de vida dos pacientes. 

Corroborando com a linha de projeção do estudo, o Brasil 

tendo 66,3% da carga da doença decorrente das DCNT 

(CAMPOLINA et al., 2013) apresenta estratégias preventivas, 

como o ‘Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-

2022’. Esse plano envolve os quatro principais grupos e seus 
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fatores de risco. Esse plano apresenta três diretrizes, ou eixos: 

(I) vigilância, informação, avaliação e monitoramento; (II) 

promoção da saúde; e (III) cuidado integral (MALTA; SILVA-

JUNIOR, 2013).  

O caminho para a diminuição dos índices de mortalidade 

para o IAM envolve a educação da população brasileira, acesso 

a serviços de saúde de qualidade e melhora das condições 

socioeconômicas. Dessa forma, a nossa linha de projeção é um 

reflexo de uma sociedade doente, carente de condições 

mínimas de educação e saúde de qualidade.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

A realização deste estudo a partir dos dados obtidos 

mostrou que o infarto agudo do miocárdio é um problema de 

saúde pública nacional, e que as projeções para as próximas 

décadas indicam que o IAM se manterá como uma das 

principais causas de óbitos no país. 

Os índices de mortalidade e as linhas de projeção 

indicaram contrastes geográficos, reproduzindo de forma 

exequível as desigualdades de distribuição de renda e de 

serviços básicos nas regiões brasileiras. As discrepâncias entre 

as regiões brasileiras podem ser justificadas por alguns 

aspectos: a) qualidade da informação, ou seja, a subnotificação 

dos dados; b) aspectos socioeconômicos; c) acesso a serviços 

de saúde de qualidade; d) estratégias de promoção à saúde. 
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RESUMO: Considerando a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
como uma síndrome causada por diversos fatores, nota-se que 
é um dos problemas de saúde pública mais frequente, visto que 
possibilita o desenvolvimento de diferentes distúrbios 
cardiovasculares e metabólicos. As maiores causas de mortes 
mundialmente são caracterizadas como doenças 
cardiovasculares (DCV). Cerca de 17 milhões de óbitos no ano 
de 2008 foram de responsabilidade dessas doenças 
cardiovasculares, sendo que três milhões ocorreram antes dos 
60 anos de idade, por isso são mais recorrentes em pessoas 
idosas. A promoção e a prevenção dentro das políticas públicas 
voltadas ao cuidado da população atuam de forma a melhorar 
o desempenho assistencial para diminuir e/ou eliminar os riscos 
provocados pelo estilo de vida da comunidade. Devido ao 
crescente número de hipertensos no munícipio de João Pessoa 
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e as mudanças nos estilos de vida com a modernização atual, 
surgiu o interesse em analisar as mudanças dos fatores de 
riscos para o desenvolvimento da hipertensão nos 2009, 2010, 
2011 e 2016 através de uma pesquisa realizada por meio de 
questionários.  Diante disso, este trabalho é um estudo 
observacional, de base populacional e investigou a relação 
entre os fatores de risco e a hipertensão com usuários da 
Atenção Básica de Saúde dentro de uma coorte de hipertensos.  
Palavras-chave: Fatores de risco. Hipertensão. Saúde Pública. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma síndrome 

multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados da 

pressão arterial, possibilitando distúrbios cardiovasculares e 

metabólicos que podem levar a alterações funcionais e/ou 

estruturais de vários órgãos, principalmente coração, cérebro, 

rins e vasos periféricos. Esta síndrome tem constituído um dos 

maiores problemas de Saúde Pública no Brasil, sendo 

responsável por 40% das mortes por acidente vascular 

encefálico (AVE) e 25% por doença arterial coronariana (LIMA; 

SANTOS, 2008).  

A hipertensão pode lesionar órgãos do corpo humano, 

reduzindo a expectativa de vida e aumentando a morbidade, 

independente do sexo. (AGUIAR et al, 2015). 

Investigações populacionais em cidades brasileiras nos 

últimos 20 anos apontaram uma prevalência de HAS acima de 

30%. Revisão sistemática quantitativa de 2003 a 2008, de 44 

estudos em 35 países, mostrou prevalência global de 37,8% em 

homens e de 32,1% em mulheres (AGUIAR et. al, 2015). 
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A hipertensão é apontada como o fator mais recorrente 

para doenças cardiovasculares, pois age diretamente na 

parede das artérias, podendo produzir lesões.  

Conforme consta na VII Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial (2016), no Brasil, a HAS atinge 32,5% (36 milhões) de 

indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta 

ou indiretamente para mortes por doença cardiovascular.   

Atualmente, as doenças cardiovasculares (DCV) são as 

maiores causadoras de mortes no mundo. Elas foram 

responsáveis por cerca de mais de 17 milhões de óbitos em 

2008, dos quais três milhões ocorreram antes dos 60 anos de 

idade. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que em 

2030 quase 23,6 milhões de pessoas morrerão de doenças 

cardiovasculares (RADOVANOVIC et al, 2014). 

Existem diversos estudos que mostram que alguns 

fatores de risco favorecem o aparecimento da pressão alta, 

podendo ser classificados em dois grupos.  

No primeiro grupo, encontramos os fatores gerais que se 

relacionam com idade, sexo, escolaridade, herança genética, 

sedentarismo, dieta indisciplinada, tabagismo, obesidade e 

hipercolesterolemia. No segundo grupo, encontram-se as 

condições socioeconômicas, culturais, ambientais e de 

urbanização (BRITO; PANTAROTTO; COSTA, 2011). 

A identificação logo no início da hipertensão e o 

tratamento eficaz são de grande importância clínica. Uso de 

aparelhos adequados e calibrados, técnica precisa e 

identificação de possíveis causas reversíveis é parte 

fundamental no manejo clínico desses pacientes.  

De acordo com Farias (2014, p.22) “A HAS está 

associada a uma série de fatores de risco, sejam eles de 
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natureza clínica e social, o que torna a prevenção e o controle 

um desafio aos hipertensos e aos serviços de saúde”.  

Como se trata de um problema de grande impacto 

nacional, e por estar diretamente ligada a doenças 

coronarianas, avalia-se a importância de sua investigação bem 

como dos principais fatores envolvidos com o seu 

aparecimento.  

As políticas públicas voltadas ao cuidado da população 

atuam de maneira a desenvolver melhor o desempenho 

assistencial para promoção e prevenção com o intuito de 

diminuir e/ou eliminar os riscos provocados pelo estilo de vida 

da população. Associada a esse estilo, a doença com mais 

predominância na atualidade é a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(ARAUJO; PAES, 2015). 

A Atenção Básica no Brasil é desenvolvida com grau de 

descentralização, ocorrendo no local mais próximo da vida das 

pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a 

principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a 

Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é ela se orienta pelos 

princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social (PNAB, 2012).  

O Ministério da Saúde criou o Sistema HIPERDIA, sob a 

Portaria nº 371/GM de 04 de março de 2002, no âmbito de um 

Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus para apoiar a Estratégia de Saúde da Família 

(ANDRADE, 2011). 

 O Sistema HIPERDIA designa metas e diretrizes para 

ampliar ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e controle 
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dessas patologias, através da reorganização do trabalho de 

atenção à saúde, nas unidades da rede básica dos serviços de 

saúde (ANDRADE, 2011).  

Diante do que foi exposto, o presente estudo tem como 

objetivo investigar qual a relação entre fatores de risco e a 

hipertensão com usuários da Atenção Básica de Saúde dentro 

de uma coorte de hipertensos.  

Tendo em vista um crescente número de hipertensos na 

capital paraibana e os variados estilos de vida na atualidade, 

seguindo de acordo com as informações já apresentadas no 

presente estudo surgiu a seguinte problemática: houve 

mudanças dos fatores de risco para o desenvolvimento da 

hipertensão durante o decorrer da coorte de hipertensos entre 

os anos de 2009, 2010, 2011 e 2016? 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, de 

base populacional. Os dados foram obtidos a partir de um 

recorte de um grupo de pesquisa “Continuidade da avaliação da 

efetividade no controle da hipertensão arterial sistêmica e 

associação com fatores de risco na estratégia de saúde da 

família no município de João Pessoa – PB”, caracterizado com 

uma coorte.  

O termo coorte é utilizado para um determinado tipo de 

estudo que utiliza um grupo de indivíduos que têm em comum 

um conjunto de características e que são observados durante 

um período de tempo com o intuito de analisar a sua evolução. 

Este estudo tem a finalidade de observar a eficiência do 
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controle pressórico arterial sistêmico juntamente com o 

acompanhamento das unidades básicas de saúde. 

A amostra dos participantes foi selecionada 

aleatoriamente nas Unidades Básicas de Saúde da Família do 

município de João Pessoa/PB, com uma amostra de 343 

hipertensos, sendo eles homens e mulheres acima de 19 anos 

cadastrados no HiperDia.  

O estudo ocorreu por meio de um questionário 

estruturado, respondido pelos usuários no momento da 

entrevista, que foi realizada de forma consecutiva entre os anos 

de 2009, 2010 e 2011, retornando em 2016.  

 Contudo, em 2016 houve um número significativo de 

perdas no total de 171 usuários, restando para a pesquisa 172 

participantes avaliados.  

O instrumento elaborado para o estudo foi baseado no 

Primary Care Assessment Tool (PCATool) e validado para 

avaliar os aspectos críticos da APS em países industrializados. 

No Brasil, a adaptação e a revalidação foram feitas por meio de 

um estudo realizado no município de Petrópolis.  

Foi necessária nova adequação do instrumento por uma 

equipe de especialistas para a utilização em indivíduos 

portadores de hipertensão arterial em João Pessoa. O 

questionário consistiu de duas partes, a primeira contendo 

dados secundários e a segunda parte foi dividida em blocos de 

informações, cuja validação foi realizada por Paes et. al. em 

2014 (BUCHMEIER, 2014).    

Contém em sua primeira parte blocos de perguntas 

ordenados de A até E: identificação do questionário, 

identificação do usuário, informações gerais, informações 

sociodemográficas e fatores de risco e doenças concomitantes.  
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Na segunda parte que vai de F até N tomaram-se como 

base as oito dimensões da atenção básica recomendada por 

Starfield (2002): saúde do caso confirmado de HAS; acesso ao 

diagnóstico; acesso ao tratamento; adesão/vínculo; elenco de 

serviços; coordenação; enfoque na família; orientação para a 

comunidade. 

Neste estudo foram analisadas as informações que 

contém nos blocos de A a E contidos na primeira parte do 

questionário, para assim relacionar a hipertensão aos fatores 

de risco no período da coorte. As análises estatísticas foram 

realizadas com o auxílio do software SPSS versão 20.0.0.  

Participaram da coleta das informações estudantes de 

fisioterapia da Faculdade Mauricio de Nassau. Havendo 

treinamento para aplicação do formulário e padronização 

quanto à aferição das medidas antropométricas e da pressão 

arterial entre todos os integrantes da pesquisa.  

A verificação da pressão arterial ocorreu através de um 

estetoscópio Rappaport e esfigmomanômetro com manguito 

em nylon e fechamento em velcro (ambos, Premium®), todos 

apropriadamente calibrados. Sendo a pressão aferida em dois 

momentos: o primeiro, no início da entrevista e a segunda ao 

término.  

Há de ser considerados hipertensos os indivíduos com 

valor de PA sistólica > 140 mmHg e/ou PA diastólica > 90 

mmHg, conforme consta na VII Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial (2016).   

Para os valores de massa corporal os participantes foram 

pesados por meio de uma balança eletrônica com suporte de 

peso máximo de 150 kg e devidamente calibrada. No que se 

refere à mensuração da estatura, foi utilizada um estadiômetro 
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portátil com 2,00m de dimensão, dividido em centímetros e 

milímetros.  

O sobrepeso foi determinado por meio do índice de 

massa corporal (IMC = massa corporal em kg/estatura em m²), 

de acordo com a classificação recomendada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), nas seguintes categorias: IMC < 18,5 

kg/m2 (baixo peso); IMC ≥ 25 kg/m2 (sobrepeso), IMC 30,0 a 

34,9 kg/m2 (obesidade I), IMC 35,0 a 39,9 (obesidade II), IMC 

≥ 40,0 (obesidade III), segundo a Diretriz Brasileira de 

Obesidade (2009/2010).  

Referente à medição da circunferência da cintura e 

quadril, utilizou-se uma fita métrica inflexível com 150 cm de 

comprimento e fracionada em centímetros e milímetros. A OMS 

estabelece como ponto de corte para risco cardiovascular 

aumentado medida de circunferência abdominal igual ou 

superior a 94 cm em homens e 80 cm em mulheres 

caucasianos, como conta na Diretriz Brasileira de Obesidade 

(2009/2010). 

Esta pesquisa obedece a Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde Nº 466/2012 para pesquisas envolvendo 

seres humanos, foi apresentada e aprovada pelo Comitê de 

Ética de Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal da Paraíba sob o CAAE nº 

49405015.1.0000.5188 via Plataforma Brasil e parecer 

1292619.  

Os participantes foram informados quanto aos objetivos 

da pesquisa e que o mesmo não envolveu risco à saúde. As 

informações colhidas apenas foram utilizadas após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  
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O projeto seguiu todos os critérios de autorização da 

Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de João Pessoa, 

por meio de certidão e encaminhamento para a realização da 

pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o presente estudo foi considerado o número de 

indivíduos (N) e os percentuais válidos (%). Contou com a 

participação de 343 usuários cadastrados no HiperDia, os 

resultados referem-se aos quatro anos da coorte de 

hipertensos, em 2009, 2010, 2011 e 2016.  

Entretanto, considerando a amostra da pesquisa, em 

2016 verificou-se um número significativo de 171 perdas, como 

mostra a tabela 1.  

 

Tabela 1. Número e percentual de perdas nas entrevistas 

realizadas em 2009, 2010, 2011 e 2016. 

Fonte: Próprio autor 

 

  

2009 N (%) 

 

2010 N (%) 

 

2011 N (%) 

 

2016 N (%) 

 

Não 

perdas 

 

343 (100%) 

 

306 (89,2%) 

 

286 (83,4%) 

 

172 

(50,1%) 

 

Perdas 

 

0 (0%) 

 

37 (10,8%) 

 

57 (16,6%) 

 

171 

(49,9%) 

 

Total 

 

343 (100%) 

 

343 (100%) 

 

343 (100%) 

 

343 (100%) 
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Já na tabela 2, observa-se os motivos das perdas da 

coorte por anos de sua realização. Alguns usuários não foram 

encontrados nos registros da USF, nem pelos moradores do 

endereço de cadastro inicial da coorte e foram incluídos na 

categoria “outros motivos” em relação às perdas. 

Pôde-se verificar um número significativo com relação a 

óbitos e mudanças no ano de 2016, contribuindo para o alto 

número de perdas. 

Tabela 2. Motivos das perdas nas entrevistas realizadas em 

2010, 2011 e 2016. 

 2010 (N) 2011 (N) 2016 (N) 

Óbito 3  4  30 

Mudança 7  27  73 

Recusa 8  11  27 

Hospitalização 3  1  0 

Outros 16  14  41 

Total 37  57  171 

 Fonte: Próprio Autor. 

 

Dentre os hipertensos constatou-se um predomínio de 

mulheres com pressão alta, variando os percentuais no 

decorrer da coorte. Em 2009 a porcentagem foi de 73,8% para 

o sexo feminino e 26,2% para o sexo masculino. Estes 

percentuais seguiram a mesma tendência nos anos posteriores.  

Em relação ao sexo feminino, os percentuais para os 

anos de 2010, 2011 e 2016 foram respectivamente: 72,3%, 

73,9% e 76,2. Para o sexo masculino as porcentagens foram: 

27,7% (2010), 26,1% (2011) e 23,8% (2016).  



ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO DURANTE O 

PERÍODO DA COORTE DE HIPERTENSOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA/PB 

273 
 

Os usuários acima de 60 anos foram maioria na pesquisa 

de forma constante nos quatro anos. A doença cardiovascular 

também é a principal causa de morte, admissão hospitalar e 

incapacidades em idosos.  

O aumento da pressão arterial em idosos merece maior 

atenção devido à fragilidade frente às complicações 

cardiovasculares causadas não só pela hipertensão, como 

também por outros fatores de risco que se acumulam com o 

passar do tempo.  

Diversos estudos também evidenciam em seus trabalhos 

uma grande população de idosos hipertensos. De acordo com 

Alves, Nakashima e Klein (2010), no que diz respeito à idade, 

consideram-se que quanto maior a idade, maior a probabilidade 

de desenvolver HAS. Como o fator idade é imodificável, a 

prevenção torna-se a solução mais eficaz para evitar tal 

patologia.  

No que diz respeito à etnia, houve uma grande 

prevalência da raça parda. Sendo em 2009, 2010, 2011 e 2016, 

respectivamente, os seguintes valores: 41.5%, 46.4%, 50.5%, 

32%.  

Contrapondo ao achado da coorte, na maior parte das 

pesquisas científicas a cor negra foi apontada como principal 

fator de risco para hipertensão. Neder e Borges (2006) dizem 

que a cor negra da pele como critério de etnia esteve associada 

à maior prevalência de HAS de forma positiva em mulheres.  

Pesquisas científicas relacionam os fatores de risco da 

HAS com os hábitos de vida social, padrões alimentares, 

aspectos físicos, bem como controle de outras patologias 

associadas.  
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Estima-se que uma dieta alimentar com poucas gorduras 

saturadas, pouco açúcar e sal, muitos legumes e frutas, 

associada à atividade física regular, tenha grande impacto no 

controle de doenças crônicas e cardiovasculares. 

A partir da amostra coletada, foram analisados os 

seguintes fatores de risco: antecedente familiar cardiovascular 

(AFC), diabetes T1 (D. T1), diabetes T2 (D. T2), tabagismo, 

sedentarismo, sobrepeso/obesidade, outra coronopatia e 

etilismo. Observando qual obteve maior prevalência no 

perpassar da coorte. 

Verifica-se nesta pesquisa uma constante entre 

antecedente familiar cardiovascular (AFC) e sedentarismo, 

vindo logo em seguida o fator sobrepeso/obesidade (tabela 3). 

Dentro os quatro anos da coorte, pode-se perceber que 

em 2009 e 2016 o principal fator de risco foi AFC, com os 

seguintes percentuais: 58,1% (2009) e 56,1% (2016), já em 

2010 e 2011 foi sedentarismo, apresentado da seguinte forma: 

55,2% (2010) e 55,3 (2011).  

Não foi explorado na pesquisa a evolução dos quadros 

clínicos, ou seja, não houve resultados com relação a 

patologias associadas ou mudanças de hábitos no decorrer da 

coorte. 

Com exceção de 2009, há uma constante em relação à 

AFC e sedentarismo, eles alternam entre 1º e 2º principal fator 

de risco, acompanhados de sobrepeso/obesidade vindo como 

3º fator de risco para pressão alta dentro dos três anos (2010, 

2011 e 2016), como mostra na tabela 3.  

Tabela 3. Fatores de risco para hipertensão de acordo com os 

questionários usados nas pesquisas em 2009, 2010, 2011 e 

2016.  
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2009  

(N %) 

2010  

(N %)  

2011  

(N %) 

2016  

(N %) 

AFC  193 (58,1) 161 (50,6) 159 (50,3) 97 (56,1) 

D. T1 22 (6,6) 27 (8,4) 26 (8,2) 6 (3,5) 

D. T2 74 (22,7) 66 (20,8) 66 (20,9) 51 (29,5) 

Tabagismo 50 (14,7) 55 (17,2) 55 (17,4) 13 (7,5) 

Sedentarismo  128 (37,4) 174 (55,2) 173 (55,3) 78 (45,1) 

Sobrepeso/Obesidade  146 (43,2) 157 (49,4) 155 (49,1) 68 (39,3) 

Outra Coronopatia 25 (7,4) 19 (6,0) 19 (6,0) 35 (20,2) 

Etilismo 27 (8,9) 13 (4,2) 20 (7,2) 11 (6,4) 

Fonte: Próprio autor 

 

O caráter hereditário chama atenção no presente estudo, 

contudo, há estudos que alegam que o estilo de vida pode 

contribuir para que um indivíduo sem histórico familiar 

desenvolva hipertensão arterial (DAMAS; NASCIMENTO, 

SOBRINHO, 2016).  

Em contrapartida, os autores Alves, Nakashima e Klein 

(2010) afirmam que se deve considerar que o nível e a 

variabilidade da pressão arterial são fortemente influenciados 

por fatores genéticos associados a fatores ambientais.  

A prática alimentar da população brasileira vem sofrendo 

modificações expressivas, com crescimento do número de 

refeições fora de casa, redução no consumo das leguminosas 

e raízes, que promovem aporte nutricional saudável (DAMAS; 

NASCIMENTO; SOBRINHO, 2016).  

O aumento da aquisição de proteínas e lipídeos de 

origem animal, o que, associado a fatores como 

hereditariedade, obesidade e inatividade física, têm contribuído 
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para o aumento de casos de hipertensão (DAMAS; 

NASCIMENTO; SOBRINHO, 2016). 

Conforme afirma Burgos et al (2014), a obesidade e as 

doenças proeminentes dela têm efeitos negativos na função e 

estrutura vascular, favorecendo  doenças cardiovasculares, 

como a hipertensão arterial (HA). Os fatores sedentarismo e 

sobrepeso/obesidade são proporcionalmente interligados, visto 

que, uma vez que o usuário não pratica nenhuma atividade 

física, ele está mais predisposto ao sobrepeso e à obesidade, 

como consequência. O excesso de peso corporal tem forte 

correlação com o aumento da pressão arterial. 

Alves e outros autores (2010) citam em um dos seus 

estudos que a atividade física é conhecida por ter efeito 

benéfico sobre os fatores de risco tradicionais como elevação 

da pressão sanguínea, hiperinsulinemia e hiperlipidemia. 

Compactuando com Alves, Damas (2016) afirma que o 

exercício físico regular é recomendado como tratamento não 

farmacológico da hipertensão, não apenas pelo efeito benéfico 

sobre a PA, já que reduz consideravelmente os seus níveis, 

mas pela redução de outros fatores de risco cardiovasculares. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados encontrados nessa pesquisa 

compreende-se que os fatores de risco são agentes 

importantes na predisposição da hipertensão, considerando a 

carga multifatorial. 

A genética na pressão alta é o resultado de uma ou mais 

anormalidades dentro de um conjunto complexo de sistemas, 

como o transporte de eletrólitos, os mecanismos de controle 
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simpático e endócrino, cada um com suas alterações genéticas 

em potencial. A alteração ou combinação em algum desses 

genes tem como consequência a manifestação clínica da HAS.  

Estudos realizados sugerem que os fatores hereditários 

contribuem em pelo menos 20 a 50 % da variação da pressão 

arterial em humanos, concordando assim com essa amostra 

que obteve como um dos maiores fatores de risco o item 

Antecedente Familiar Cardiovascular.  

Outro fator de risco destacado no período da coorte é o 

sedentarismo que está interligado aos hábitos de vida diários e 

os avanços tecnológicos. Rotinas mal organizadas e mal 

planejadas levam a praticidade de encontrar comidas prontas e 

a falta de tempo em praticar uma atividade física.  

O sedentarismo torna mais propício o acúmulo de placas 

de gordura (ateromas) nas artérias fazendo com que o 

organismo precise de menos energia para se manter.  

Haverá resíduos de gordura que não foi devidamente 

metabolizado, havendo assim, uma maior concentração de 

gordura na corrente sanguínea, provocando a formação dessas 

placas. Essas placas começam a obstruir as paredes das 

artérias comprometendo a circulação sanguínea. 

Este estudo pretende trazer contribuição à ciência, a 

partir de futuras publicações, similarmente, poderá auxiliar aos 

professores da área, bem como aos discentes e qualquer um 

que se interesse pelo tema abordado, podendo servir como 

fonte de pesquisa. 

  



ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO DURANTE O 

PERÍODO DA COORTE DE HIPERTENSOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA/PB 

278 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AGUIAR, P.R et. al. Hipertensão Arterial Sistêmica. In: MURTA, F.N; 
LOPES, A.C. Condutas em Cardiologia. São Paulo: Editora Atheneu, 
2015. p. 131 – 143. 
ALVES, F.G; NAKASHIMA, L.M.A; KLEIN, G.F.S. Fatores de risco para 
hipertensão arterial sistêmica em docentes do curso de enfermagem de 
uma universidade privada da cidade de São Paulo. Saúde Coletiva, São 
Paulo, v. 7, n. 42, p. 180, 2010.  
ANDRADE, F.A. Comparativos dos níveis pressóricos sistêmicos e 
associação dos fatores de risco entre hipertensos segundo os 
critérios de acompanhamento em unidade de saúde da família do 
município de João Pessoa – PB. n. f. 130. 2011. Dissertação 
apresentada ao Programa de Pós Graduação em Modelos de Decisão e 
saúde, nível Mestrado – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 
2011. 
ARAUJO, I.M; PAES, N.A. Fatores de risco para hipertensão arterial em 
um estudo de coorte de hipertensos. Revista Ciências da Saúde Nova 
Esperança, João Pessoa, v. 13, n. 1, p. 43-44, 2015.   
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. 1ª 
edição. Brasília – DF, p. 9, 2012. 
BRITO, E.S; PANTAROTTO, R.F.R; COSTA, L.R.L.G. A hipertensão 
arterial sistêmica como fator de risco ao acidente vascular encefálico 
(AVE). Journal of the Health Sciences Institute. v. 29, n. 4, p. 265 – 268, 
2011. 
BUCHMEIER, J.S.M. Influência do programa bolsa família e renda no 
controle da pressão arterial de hipertensos atendidos na atenção 
primaria à saúde. n. f. 78. 2014. Dissertação apresentada como requisito 
parcial para obtenção do título de mestre em Modelos de Decisão e Saúde 
– Universidade Federal da Paraiba, João Pessoa, 2014.  
BURGO, P.F.M et al. A obesidade como fator de risco para a hipertensão. 
Revista Brasileira de Hipertensão. V. 21, n. 2, p.68 – 74, 2014. 
CONSENSUS. Jornal do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
Brasília – DF, p. 16, julho e agosto de 2008.  
DAMAS, L.V.O; NASCIMENTO, M.A.N; SOBRINHO, C.L.N. Prevalência de 
hipertensão e fatores associados em usuários do Programa Saúde da 
Família de um município do Nordeste brasileiro. Revista Brasileira de 
Hipertensão, São Paulo, vol. 23, n. 2, p. 39 – 46, 2016. 
Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2009/2010.  ABESO - Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. – 3ª. 
Ed. - Itapevi, São Paulo: AC Farmacêutica, 2009. p. 11;13.  



ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO DURANTE O 

PERÍODO DA COORTE DE HIPERTENSOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA/PB 

279 
 

FARIAS, D.A.A. Controle da pressão arterial em hipertensos 
acompanhados no âmbito da Atenção Primária à Saúde. n. f. 98. 2014.  
Dissertação apresentada como requisito para a obtenção do grau de 
Mestre em Modelos de Decisão e Saúde – Universidade Federal da 
Paraiba, João Pessoa, 2014.  
LIMA, H.P; SANTOS Z.M.S.A. Ações educativas na prevenção da 
hipertensão arterial em trabalhadores. Revista da Rede de Enfermagem 
do Nordeste, Fortaleza, v. 9, n. 1, p. 60-68, jan./mar.2008;  
NEDER, M.M; BORGES, A.A.N. Hipertensão arterial sistêmica no Brasil: o 
que avançamos no conhecimento de sua epidemiologia?. Revista 
Brasileira de Hipertensão, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 126 – 133,2006.  
VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 107, n. 3, supl. 3, p. 1-13, set. 2016. 

 

 



AVALIAÇÃO DOS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E SUA CORRELAÇÃO COM O 

PERFIL LIPÍDICO 

280 
 

CAPÍTULO 15 
 

AVALIAÇÃO DOS HORMÔNIOS 
TIREOIDIANOS E SUA CORRELAÇÃO COM 

O PERFIL LIPÍDICO 
 

Jamille Virgínia Cosme SIMÃO¹ 
Heronides dos Santos PEREIRA² 

Gabriella Menezes Almeida de CASTRO³ 
1 Graduada  do curso de Farmácia, UEPB. 

jamillecosme@gmail.com; 

²Orientador/Professor da UEPB.  

heronides40@icloud.com 

³ Graduada  do curso de Farmácia, UEPB 

gabriella-castro@hotmaill.com. 

 

RESUMO: A tireoide é uma glândula localizada na parte 
anterior do pescoço responsável por produzir os hormônios T3 
(triiodotironina) e T4 (tiroxina) que controlam o metabolismo do 
organismo, atuando nos processos de ganho e perda de peso, 
bem como na regulação da temperatura corporal.O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar os hormônios tireoidianos e, 
posteriormente, correlacioná-los com o perfil lipídico a partir de 
uma amostra de 518 pacientes atendidos no Centro de 
Hematologia e Laboratório de Análises Clínicas- LTDA, 
localizado na cidade de Campina Grande-PB entre as faixas 
etárias de 5-97 anos, de ambos os sexos, no período de julho a 
outubro de 2016. Houve uma prevalência de indivíduos do 
gênero feminino com faixa etária predominante maior de 60 
anos. Analisando o perfil lipídico e o perfil hormonal, observou-
se que a maioria dos indivíduos apresentou normalidade em 
seus resultados indicando uma positividade para a saúde e o 
bem-estar do indivíduo.  Ao correlacionar as variáveis entre si, 
perfil hormonal e perfil lipídico, com exceção da correlação 
entre TSH e T4 livre, houve correlação positiva indicando que há 
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relação entre esses parâmetros. Com isso, pode-se concluir 
que os resultados apresentados podem ser úteis no 
direcionamento e otimização de ações voltadas para a 
prevenção e o controle da saúde para a população em geral.  
PALAVRAS-CHAVE: Tireoide; Hormônios tireoidianos; 
Lipídios. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Tireoide é uma glândula que compõe o sistema 

endócrino sendo responsável pela produção e secreção dos 

hormônios tireoidianos, apresentando importante papel no 

controle e regulação do metabolismo(TOMAZ et al., 2016).  

A glândula tireoide libera no organismo dois tipos de 

hormônios tireoidianos:  triiodotironina (T3) e tiroxina (T4). Estes 

hormônios tem por objetivo estimular o metabolismo do corpo, 

ou seja, provocam reações necessárias que asseguram todos 

os processos bioquímicos do organismo. O iodo é a matéria 

prima essencial para a síntese do hormônio da tireoide. O iodo 

ingerido é convertido em iodeto e absorvido. A relação da 

tireoide com o iodeto é única, sendo que ele é essencial para 

as funções normais da tireoide, tanto sua deficiência, quanto 

excessos podem inibir a função da tireoide (PEDROSO; 

TANEDA, 2015).  

O hipotireoidismo e o hipertireoidismo são duas 

disfunções da glândula tireoide que causam uma série de 

alterações no organismo humano. O hipotireoidismo é definido 

como um estado clínico resultante da quantidade insuficiente ou 

ausência de hormônios circulante da glândula tireoide para 

suprir uma função orgânica normal. Enquanto que o 

hipertireoidismo consiste em um estado hipermetabólico 

causado pelo aumento da função da glândula tireoide e, 
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consequentemente, aumento dos níveis circulantes dos 

hormônios T3 e T4 livres (OLIVEIRA; MALDONADO, 2014). 

O principal mecanismo fisiopatológico, em casos de 

disfunção tireoidiana, está na redução importante da depuração 

das LDL, carreadoras de colesterol. A produção de colesterol e 

de LDL não se encontra aumentada, mas a sua remoção 

plasmática, realizada por receptores celulares específicos de 

membrana, está bastante reduzida. Os hormônios tireoidianos 

diminuem a síntese e a expressão desses receptores, levando 

ao aumento sérico das LDL e, consequentemente, de 

colesterol. Os hormônios da tireoide não afetam a conversão do 

colesterol em ácidos biliares, nem a absorção de colesterol no 

intestino, de modo que sua excreção é normal (BARROS et al., 

2016). 

Os hormônios tireoidianos podem modificar a 

composição de fosfolipídios de membrana acarretando 

aumento do grau de insaturação, particularmente nas 

membranas mitocondriais. Esta insaturação em ácidos graxos 

torna-os mais suscetíveis ao ataque de radicais livres, o que 

resulta em peroxidação lipídica aumentada na mitocôndria. 

Além disso, os hormônios tireoidianos também podem 

promover a produção de ERO (espécies reativas do oxigênio) 

extra-mitocondrial por modificação da expressão de genes que 

codificam para enzimas envolvidas na produção e eliminação 

dessas espécies reativas (ANDRADE, 2014). 

O presente trabalho teve como objetivo a avaliação dos 

hormônios tireoidianos (TSH e T4 livre) e perfil lipídico e sua 

correlação registrados no Centro de Hematologia e Laboratório 

de Análises Clínicas LTDA-HEMOCLIN no município de 

Campina Grande. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal partindo-se dos 

prontuários dos pacientes estudados onde foicompreendida 

uma amostra de 518 pacientes entre as faixas etárias de 5-97 

anos, de ambos os sexos, no período de julho a outubro de 

2016. A pesquisa foi realizada no Centro de Hematologia e 

Laboratório de Análises Clínicas LTDA-HEMOCLIN, localizado 

no município de Campina Grande – PB.  

Os dados da população fonte foram coletados a partir do 

perfil lipídico (Triglicerídeos e Colesterol total) e dos hormônios 

tireoidianos (TSH e T4 livre) e Anti-TPO, provenientes dos 

prontuários dos pacientes atendidos. Foram incluídos os 

pacientes provenientes da cidade de Campina Grande e  

excluídos os pacientes de outras localidades e que não 

apresentem dados requeridos na pesquisa. Este projeto de 

pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Estadual da Paraíba e aprovado 

segundo o parecer de número CAAE: 64503216.5.0000.5187. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 518 prontuários de pacientes 

atendidos, sendo 391 pertencentes ao gênero feminino 

(75,48%) e 127 ao gênero masculino (24,52%).  De modo geral, 

as mulheres ainda possuem um maior interesse em busca aos 

serviços de saúde do que a população masculina. Certamente 

é explicado, em parte, pelas alterações de necessidades de 

saúde entre os gêneros e o maior interesse das mulheres com 

relação à sua própria saúde (PINHEIRO et al., 2002). 
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Em relação a faixa etária, predominou nesse estudo 

pacientes idosos de ambos os gêneros, ou seja, aqueles que 

estão com idade acima de 60 anos, como ilustrado nafigura 1. 

 

Figura 1: Representação da faixa etária dos pacientes 

estudados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

O perfil lipídico é um teste utilizado no diagnóstico das 

dislipidemias primárias e secundárias que podem levar ao 

desenvolvimento de doença aterosclerótica cardiovascular e 

obesidade. Neste estudo, foi observado que proporcionalmente 

os valores de Colesterol Total (CT) e Triglicerídeos (TG)(Figura 

2), em sua maioria, apresentaram resultados dentro da 

normalidade em ambos os gêneros. Em relação ao CT, obteve 

resultados normais (CT <200 mg/dl) para o gênero feminino 

(62,78%, n=246) e para o masculino (62,92%, n=81) com média 

de ±123 mg/dl e para os resultados alterados (CT ≥200 mg/dl) 
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para o gênero feminino foi de 37,08% (n=145) e para o 

masculino de 36,22% (n=46), com média de ±234 mg/dl. Para 

TG, os pacientes que tinha normalidade, TG <150 mg/dl, 

73,40% (n=287) pertenciam ao gênero feminino e 59,06% 

(n=75) eram do gênero masculino, com média  de ±103 mg/dl; 

e TG >150 mg/dl, ou seja, alterado, 26,60% (n=104) eram do 

gênero feminino e 40,94% (n=52) do gênero masculino com 

média  de ±242 mg/dl para os resultados. 

 

Figura 2: Representação do perfil lipídico dos pacientes 

estudados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Em um estudo feito por Pereira et al. (2009), analisando 

o perfil lipídico de uma amostra de 494 estudantes em uma 

escola de Itapetinga-SP, apresentou os seguintes dados: em 

relação ao colesterol total 183estudantes (47,8%, n total=252) 

apresentaram níveis normais e 18estudantes (4,7%, n total=42) 
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apresentaram níveis normais para triglicerídeos, corroborando 

com os dados encontrados no nosso estudo. 

Segundo Pozzan et al. (2005) e Santos et al. (2014), as 

mulheres tendem a apresentar maior prevalência de valores 

aumentados ou limítrofes de colesterol total  e triglicerídeos do 

que os homens pelo fato de que durante o processo da 

menopausa, o tratamento ser a base de reposição hormonal 

acarretando assim o aumento da produção hepática do VLDLc 

e da diminuição dos níveis sérios de colesterol (LDL). 

Sabe-se que níveis lipídicos elevados são preditivos de 

consequente mortalidade cardiovascular. Pelo fato de a maioria 

dos indivíduos neste estudo se tratarem de idosos, há uma 

preocupação apesar de, como já discutido, a maior parte 

apresentar níveis normais. Segundo o estudo de Lino et al. 

(2015), ao analisar os valores das dosagens obtidas de 

triglicérides e colesterol total, os idosos apresentaram valores 

maiores para os triglicerídeos e os adultos para colesterol. 

Segundo Costa (2010), o estilo de vida tornou-se 

fundamental para qualquer política de promoção da saúde, 

qualidade de vida e na redução de inúmeras causas de 

mortalidade, designa o conjunto de ações habituais que 

refletem as atitudes, valores e oportunidades na vida das 

pessoas, interferindo diretamente na busca de uma sociedade 

mais saudável. Os resultados encontrados nesse trabalho 

mostram que a maioria dos pesquisados apresentaram níveis 

normais o que induz a afirmar que a alteração no estilo de vida 

possa ser um reflexo desses resultados.  Contudo, é importante 

ressaltar que a busca por hábitos mais saudáveis ainda é 

relacionada com a necessidade de adquiri-los, ou por indicação 

médica ou de sintomas relacionados com a velhice. 
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Correlacionando os valores de CT e TG pela medida do 

Coeficiente de Pearson pode-se verificar que existe relação 

linear entre esses valores, pois encontrou significância 

estatística indicando uma correlação positiva entre o perfil 

lipídico analisado (r = 0,38861). 

É importante salientar também que, por não termos 

acesso a informação, não foi possível obter dados sobre esses 

pacientes em relação a fazerem uso de medicação específica 

para tratamento de alguma patologia já identificada nesse 

aspecto.  

Para análise do perfil hormonal observou-se os 

resultados para TSH, T4 livre e Anti-TPO dos pacientes 

estudados (Figura 3). Em relação ao TSH, obteve-se 

resultados normais (TSH entre 0,34 - 5,60) para o gênero 

feminino (90,03%, n=352) e para o masculino (91,34%, n=116) 

com média de ± 2,22 mg/dl e para os resultados alterados (TSH: 

≤ 0,34 e ≥ 5,60) para o gênero feminino foi de 9,97% (n=39) e 

para o masculino 8,66% (n=11) com média de ± 9,025 mg/dl; 

Para o T4livre os pacientes com normalidade (T4livre: 0,54 - 

1,24 ng/dl) 87,72% (n=343) pertenciam ao gênero feminino e 

84,25% (n=107) ao gênero masculino, com médias de ±0,93 

ng/dl e para os resultados alterados (T4livre: ≤ 0,54 e ≥ 1,24), 

12,28% (n=48) do gênero feminino e 15,75% (n=20) eram do 

gênero masculino com médias de ±1,435ng/dl para os 

resultados.  
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Figura 3: Representação do perfil hormonal dos pacientes 

estudados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Andrade, Lins e Paraná (2014), num estudo realizado 

com 65 indivíduos portadores do VHC com HCV, atendidos no 

ambulatório de um hospital na Bahia analisaram TSH e T4 livre 

e obtiveram os seguintes dados: em relação ao T4 livre, 

encontrou-se apenas 2 indivíduos com resultados alterados, 

sendo 1 (1,54%) apresentando o valor elevado e 1 (1,54%) com 

valor abaixo do valor de referência, os demais obtiveram 

valores normais. Ao se tratar do TSH, 2 (3,08%) apresentaram 

valores elevados e 1 (1,54%) valor abaixo do valor de 

referencia, e os pacientes apresentaram valores normais.Oque 

corrobora com nosso estudo onde a maioria dos pacientes 

apresentaram valores normais nos resultados obtidos. 
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Comparando os valores de TSH e T4 livre pela medida 

do Coeficiente de Pearson não encontrou significância 

estatística, indicando uma correlação negativa (r = -0,09209). O 

oposto foi encontrado pelo estudo de Antonni et al. (2007) onde 

identificou correlação positiva e significativa entre esses 

parâmetros (p < 0,01), pelo feedback existente entre o hormônio 

tireoestimulante e a produção de tiroxina. 

 Dos 518 pacientes atendidos, apenas 111 solicitaram 

exames para procura do anticorpo Anti-TPO (Figura 3). Para 

resultados normais onde o Anti-TPO < 35 UI/ml, o gênero 

feminino apresentou 83,70% (n=77) e o gênero masculino com 

94,74% (n=18), com médias de ±2,65 UI/ml; e para resultados 

considerados alterados, (Anti- TPO ≥ 35 UI/ml), 16,30% (n=15) 

pertenciam ao gênero feminino e 5,26% (n=1) ao gênero 

masculino com média de ±518,5 UI/ml para os resultados.Pode-

se afirmar que isso se deve ao fato desse anticorpo não ser 

específico para tratamentos das disfunções tireoidianas, pois 

em casos de hipotireoidismo ele sempre estará aumentado já 

que, na maioria das vezes, o hipotireoidismo é provocado pela 

tireoidite de Hashimoto. Portanto, devido o anticorpo Anti-TPO 

ser um marcador da doença e ainda poder estar envolvido na 

própria indução da disfunção tireoidiana in vivo, sua pesquisa 

só terá mais utilidade quando houver dúvida sobre a origem da 

doença na glândula tireoide (KAMATSU; MACIEL; VIEIRA, 

2002). 

No figura 4, realizou-se a pesquisa entre os pacientes 

que apresentaram alguma disfunção tireoidiana, onde 

observou-se que 88,42% dos pacientes não apresentaram 

nenhum tipo.  Apenas 11,20% (n=58) apresentaram 

hipotireoidismo, onde 45 pacientes eram do sexo feminino e 13 
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eram do sexo masculino e 0,38% (n=2) apresentaram 

hipertireoidismo, um de cada sexo.  

 

Figura 4: Representação da prevalência de hipotireoidismo e 

hipertireoidismo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Nos estudos de Pontes (2002), a alteração tireoidiana 

encontrada com mais frequência foi o hipotireoidismo em 

relação ao hipertireoidismo. Em outro estudo, Mendonça e 

Jorge (2002), com uma amostra de 106 indivíduos, 

apresentaram 5 casos de disfunção tireoidiana, sendo o 

hipotireoidismo responsável por 3 casos (2,8%) e apenas dois 

casos (1,9%) de hipertireoidismo, que entrou em concordância 

com os resultados encontrados no nosso estudo. 

Segundo Carrer et al. (2014), os fatores de risco mais 

comuns para o desenvolvimento do hipotireoidismo são a idade 
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avançada e sexo feminino o que condiz com os resultados 

encontrados no presente trabalho. 

 Após as análises dos perfis lipídicos (com resultados de 

CT e TG) e hormonais (TSH e T4 livre), realizou correlações 

entre os mesmos, utilizando Coeficiente de Pearson (R) e para 

confirmação da mesma o Coeficiente de Determinação (R2), 

para constatar o grau de significância entre ambos, como 

ilustrado no figura(5). 

 

Figura (5): Representação da correlação entre o perfil lipídico 

e o perfil hormonal. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 Foi identificado uma correlação positiva com R= 

0,08067912, indicando que há uma correlação linear e fraca, ou 

seja, existe uma interação entre esses parâmetros, e R2 = 

0,006509120404 que quando convertido em porcentagem é 

representado por 0,65%, ao interpretar esse valor observou que 
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0,65% da variação dos hormônios é explicado pela variação dos 

lipídios, em que quando um aumenta o outro aumenta 

consequentemente, no caso da pesquisa de maneira fraca; 

99,35% da variação hormonal é explicada por outros fatores 

diferentes da variação do hormônio, ou seja, o que causa o 

aumento hormonal são outros aspectos internos ou até mesmo 

externos,como por exemplo a predisposição genética e a 

qualidade de vida do indivíduo, e não os lipídios diretamente.É 

importante salientar que existem limitações neste estudo, pois 

o tema tratado no mesmo ainda não foi muito discutido o que 

dificulta uma busca aprofundada para uma discussão mais 

precisa. 

No estudo de Carrer et al. (2014), envolvendo 1.191 

indivíduos onde foi analisado o perfil lipídico e hormonal, não foi 

identificado significância estatística entre essas variáveis. 

Porém, ao observar as variáveis individualmente evidenciou 

que um aumento no valor do TSH sérico estava associado a um 

aumento nos níveis séricos de CT.  Pode-se afirmar que esse 

resultado corrobora com os resultados apresentados no nosso 

estudo.  

Os hormônios tireoidianos regulam a atividade de 

algumas enzimas importantes no transporte de lipoproteínas e 

estimulam a síntese hepática de colesterol, havendo aumento 

da síntese no hipertireoidismo e diminuição no hipotireoidismo. 

Estudos que pesquisam disfunção tireoidiana na população 

dislipidêmica demonstram que o hipotireoidismo subclínico 

parece ser mais freqüente nessa população. Quando se avalia 

o perfil lipídico em pacientes com hipotireoidismo subclínico, a 

maioria dos estudos não encontra diferenças significativas nos 

níveis médios de colesterol total em relação a indivíduos 

eutireoidianos, apesar de alguns estudos notarem diferenças 
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nas freqüências de dislipidemia entre os grupos (TEIXEIRA et 

al., 2004). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Neste estudo houve uma maior prevalência de indivíduos 

do sexo feminino com faixa etária predominante maiores de 60 

anos. Analisando os resultados do perfil lipídico e do perfil 

hormonal, observou-se que mais de 60% dos pacientes 

atendidos apresentaram normalidade nos resultados. Houve 

poucos casos de hipotireoidismo e apenas dois casos de 

hipertireoidismo.   

Ao correlacionar as variáveis entre si, pela medida de 

correlação de Pearson para verificar se existe relação linear 

entre esses valores, houve correlação positiva indicando que há 

relação entre esses parâmetros, com exceção apenas da 

correlação entre TSH e T4 livre onde apresentou correlação 

negativa.  

A correlação entre o perfil hormonal e o perfil lipídico, o 

objetivo principal do nosso estudo, se apresentou de forma 

positiva, embora seja considerada uma correlação linear e 

fraca, ou seja, existe uma interação entre as mesmas.  

Fatores ambientais, predisposição genética e a 

qualidade de vida do indivíduo podem contribuir para o aumento 

ou a diminuição tanto do perfil lipídico quanto do perfil hormonal 

contribuindo para o risco do indivíduo desenvolver um caso de 

dislipidemias ou até mesmo um quadro de disfunção tireoidiana. 

Por isso é fundamental o controle desses parâmetros já que, de 

acordo com os resultados apresentados, eles são diretamente 

proporcionais.  
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RESUMO: A Terapia Antirretroviral é altamente potente para o 
HIV. Objetivou-se analisar determinantes que contribuem para 
o tardiamento da adesão a Terapia Antirretroviral. Pesquisa 
quantitativa, comparativa entre dois grupos (G1(tratamento 
precoce), G2(tratamento tardio)), realizado em Hospital de 
Referência para Doenças Infecto Contagiosas,João 
Pessoa/PB,Brasil, entre fevereiro e abril de 2017. Participaram 
21 indivíduos, G1=14; G2=7. Aplicou-se um questionário 
sociodemográfico e duas Dimensões do Teste De 
Conhecimento Sobre o HIV/aids. Os dados foram processados 
pelo programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 19.0. Os participantes do grupo G1 tinham 
44,92±15,5 anos, foram diagnosticados com HIV há no mínimo 
duas semanas e no máximo 24 anos e o tempo que iniciou a 
TARV após descoberta do HIV foi de três e no máximo 90 dias. 
Os sujeitos do G2 possuíam 39,42±9,91 anos, diagnosticados 
há no máximo 18 anos e no mínimo uma semana, sendo que 
28,6%(2) não iniciou o tratamento, 28,6%(2) iniciou um ano 
após o diagnóstico, 14,3%(1) três, cinco e seis anos após, 
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respectivamente. Destaca-se que as variáveis: estado civil, 
medo, conhecimento sobre formas de contágio, crença na 
recuperação, participação prévia em atividades educativas e 
acolhimento pelos profissionais de saúde, influenciam na 
adesão precoce a TARV com p<0,05 .Uma adesão adequada é 
fundamental, pois falhas no tratamento podem levar ao 
desenvolvimento e disseminação de cepas virais resistentes. 
Palavras-chave: HIV. Terapia Antirretroviral. Adesão à 
medicação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento da epidemia do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) e sua rápida evolução geraram grande impacto 

na sociedade (ARAÚJO et al., 2010). A aids configura-se como 

um grave problema de saúde pública, no que se refere às 

repercussões da doença e também pelo crescente aumento no 

número de casos e elevada taxa de mortalidade em todo o 

mundo (LEAL; COELHO, 2016).  

De acordo com o Boletim Epidemiológico (2016), foram 

registrados no Brasil, até Junho de 2016, 842.710 casos de 

aids, sendo 548.850 (65,1%) em homens e 293.685 (34,9%) em 

mulheres, observou-se um aumento na participação de 

mulheres nos casos de aids. A distribuição proporcional de 

casos de aids no Brasil segundo região mostra uma 

concentração de casos  nas regiões Sul e Sudeste, 

correspondendo cada qual a 53,0% e 20,1% do total de casos 

identificados de 1980 até Junho de 2016; as regiões Nordeste, 

Centro-Oeste e Norte correspondem a 15,1%, 6,0% e 5,9% do 

total  (BRASIL, 2016). 

Entre os anos de 2011 a 2015 o Brasil registrou, 

anualmente, uma média de 41,1 mil casos de aids. A taxa de 
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detecção apresentou estabilização entre os anos de 2006 a 

2015, com uma média de 20,7 casos para cada 100 mil 

habitantes. As regiões Norte e Nordeste apresentam uma 

tendência linear de crescimento da taxa de detecção; no ano de 

2015 a taxa foi de 24,0 (Norte) e 15,3 (Nordeste), representando 

um aumento de 61,4% (Norte), 37,2%(Nordeste) (BRASIL, 

2016).  

O estigma e a discriminação que atingem pessoas 

soropositivas é um obstáculo importante e persistente no 

enfretamento da epidemia do HIV, podendo ser visto como um 

atributo depreciativo, uma marca que desqualifica o indivíduo. 

Está associado a relações de poder, é contextual e histórico. 

(ANDRADE; IRIART, 2015)  

 Quando o indivíduo é acometido por uma enfermidade, 

ele repensa os aspectos que envolvem a vida e a morte e 

precisa desenvolver estratégias de enfrentamento, que se 

assemelha ao conceito de resiliência, que implica a superação 

da dificuldade vivenciada. Quando trata-se da infecção ao 

HIV/aids, crônica e incurável, estratégias de enfrentamento se 

fazem necessárias para a construção de novas trajetórias 

(GALVÃO; PAIVA, 2011).  

A descoberta da soropositividade impõe uma 

transformação da consciência sobre si mesmo, expectativas e 

angústias são apresentadas no diagnóstico, sendo necessário 

abordar o doente de forma sensível e humanizada, 

possibilitando compreensão, aceitação e estratégias de como 

lidar com a vida cotidiana após a infecção pelo HIV/aids. A 

redução dos impactos emocionais e sociais do diagnóstico é 

apontada como elemento primordial à adesão ao futuro plano 

terapêutico e a convivência com o HIV (RENESTO et al., 2014). 
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A oferta ou a disponibilidade de serviços não significa o 

uso efetivo dos mesmos, há de considerar os vários obstáculos 

ou barreiras ao acesso e cuidados em saúde pelos quais 

passam as pessoas vivendo com HIV/aids (SILVA; SANTOS; 

DOURADO, 2015).  

Há um pressuposto embutido que indica a proximidade 

com o território como facilitador do acesso da população ao 

serviço, fato este refutado por estudos feitos por Zambenedetti 

& Silva (2015), onde a preocupação com o sigilo e a 

confidencialidade das informações motivam alguns indivíduos a 

não procurarem serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) 

pelo medo de serem identificados ou de encontrarem pessoas 

conhecidas.  

 A eficácia da Terapia Antirretroviral (TARV) é 

diretamente proporcional a adesão precoce. A não adesão ou a 

baixa adesão ao uso da TARV implica a falência dos esquemas 

básicos de tratamento, favorecendo danos ao sistema 

imunológico, como progressão para a aids e o aumento de 

chances de infecções oportunistas (SILVA et al., 2015).  

É necessário sustentar um elevado nível de adesão para 

alcançar os objetivos desejados: supressão da replicação viral, 

melhora dos resultados clínicos e imunológicos, redução dos 

riscos de desenvolvimento de resistência às drogas e redução 

do risco de transmissão do HIV (CARVALHO, 2014). 

Durante a Conferência Anual sobre Retrovírus e 

Infecções Oportunistas (CROI) várias atualizações importantes 

foram anunciadas, como a importância das metas 90-90-90, 

que prevê até 2020, 90% de todas as pessoas vivendo com o 

HIV saibam que tem o vírus; 90% das pessoas diagnosticadas 

com HIV recebam terapia antirretroviral; e 90% das pessoas 
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recebendo tratamento possuam carga viral indetectável e não 

mais possam transmitir o vírus (UNAIDS, 2015). 

O problema da não adesão ao tratamento é um processo 

complexo, dinâmico e  ocorre de modo universal, determinado 

por diferentes dimensões  que constituem o cotidiano das 

pessoas. Ainda que a prevalência e as implicações da não 

adesão comprometam a sobrevida, qualidade de vida, 

manifestações clínicas e a evolução para aids, há barreiras que 

impedem a adesão precoce da TARV.  

O diagnóstico positivo para o HIV/aids é um fato 

impactante, provoca mudanças no cotidiano e no processo de 

socialização das pessoas. Esta pesquisa torna-se relevante, 

pois contribui para detectar os motivos que levam os indivíduos 

a aderirem a terapia antirretroviral ao HIV/aids de forma tardia. 

Sendo assim, a enfermagem deve estar preparada para atender 

as demandas destes pacientes, melhorando a adesão ao futuro 

plano terapêutico, a qualidade de vida de indivíduos que vivem 

com HIV, trazendo assim, benefícios à saúde.  

Neste contexto, o presente estudo emerge do seguinte 

questionamento: Quais determinantes contribuem para o 

tardiamento da adesão a terapia antirretroviral ao HIV/aids?  

O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar 

determinantes que contribuem para o tardiamento da adesão a 

terapia antirretroviral ao HIV/aids. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantintativa 

do tipo comparativo entre dois grupos realizado em um Hospital 

de Referência para Doenças Infecto Contagiosas no município 
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de João Pessoa/PB, no período de Fevereiro a Abril do ano 

2017.   

A população do estudo foi composta por 30 indivíduos 

com sorologia positiva para o HIV. Realizou-se cálculo amostral 

utilizando 95% de confiança e 12% de margem de erro, totalizou 

uma amostra de 21 indivíduos. Este procedimento foi realizado 

no Programa Statdisk U.S.A para Windows.  

A amostra foi composta por dois Grupos, sendo o G1 

com quartoze indivíduos que possuiam diagnóstico para HIV e 

aderiram a terapia antirretroviral precocemente e o G2 com sete 

sujeitos que aderiram a terapia anterretroviral de forma tardia.  

Considerou-se tratamento tardio (G2) aqueles pacientes 

que embora obtivessem diagnóstico positivo para HIV não 

aderiram ao tratamento imediato. Foram considerados G1 

aqueles que iniciaram o tratamento imediatamente após o 

diagnóstico positivo do HIV. Estas informações foram 

verificadas no prontuário do paciente.  

Como critérios de inclusão os indivíduos deveriam 

possuir capacidade de comunicação verbal, sorologia positiva 

para HIV e estar internado no local de coleta de dados. Foram 

excluídos todos aqueles com sorologia negativa para o HIV e 

os que não assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

A coleta de dados foi realizada através de um 

questionário sociodemográfico composto pelas variáveis: 

idade, sexo, estado civil, escolaridade, ocupação/profissão, 

religião, se já participou de alguma atividade educativa sobre 

HIV/aids, motivos de realização do teste anti-HIV, quanto tempo 

após a descoberta do disgnóstico do HIV o paciente aderiu ao 

tratamento, meio de transporte utilizado para chegar para 

chegar ao local do tratamento, quem é responsável por custear 
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as despesas com locomoção, se já pensou em desistir do 

tratamento, como a pessoa acredita que se contaminou pelo 

vírus, acolhimento recebido no momento da descoberta, se 

recebeu as informações necessárias para iniciar o tratamento, 

se sofre preconceito por ter o diagnóstico de HIV, se acredita 

no tratamento, se tem acompanhamento psicológico e se teve 

que mudar de cidade para realizar o tratamento. 

Aplicou-se também duas Dimensões do Teste De 

Conhecimento Sobre o HIV/aids validado no Brasil por 

Natividade e Camargo (2012): a dimensão três que contém 32 

itens referentes as formas de contágio e prevenção, atributos 

fisiológicos e comportamentais da aids e a dimenssão quatro 

com 26 itens sobre a sintomatologia que o HIV provoca no ser 

humano. Este instrumento possui opção de resposta sim, não 

ou não sei. Os autores estabelecem escores de acertos gerais 

que vão de zero (0) para resposta errada a um (1) ponto para 

cada resposta correta. A resposta assinalada como não sei, foi 

considerada errada, recebendo zero (0) ponto.  

Ressalta-se que o manuseio do prontuário do paciente 

foi realizado em local reservado apenas para identificar 

informações quanto a divisão dos grupos G1 e G2, bem como 

do uso da Terapia Antirretroviral. A coleta de dados foi realizada 

individualmente através da aplicação de questionários direto 

com o paciente. 

Os indíviduos foram convidados, inidvidualmente, a 

participar da pesquisa, receberam duas vias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme preconizado pela 

Resolução 466/2012 de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL,2012).  

Ressalta-se que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa sob 
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parecer 1.954.428 e CAAE 64681817.2.0000.5176. Além disso, 

obteve autorização do responsável pelo local da coleta de 

dados. 

Os dados foram processados pelo programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) - versão 19.0. Os 

dados sobre o perfil sociodemográfico dos participantes foram 

submetidos à estatística descritiva com frequência absoluta e 

relativa, média, desvio padrão da média, máximo e mínimo. 

Para testar a associação entre as variáveis foram utilizados 

testes estatísticos considerando significativo quando o valor 

p≤0,05. 

O Teste Qui Quadrado foi utilizado para verificar a 

associação entre a adesão ao tratamento dos grupos G1 e G2 

ao gênero, ocupação, medo, acreditar do tratamento, 

acolhimento, preconceito e participação em atividade 

educativa. O Teste t foi utilizado para verificar a associação 

entre a adesão ao tratamento dos grupos G1 e G2 a idade e ao 

conhecimento sobre HIV/aids. O Teste Kruskal-Wallis foi 

utilizado para verificar a associação entre a adesão ao 

tratamento dos grupos G1 e G2 e escolaridade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os participantes do grupo G1 tinham 44,92±15,5 anos de 

idade, foram diagnósticados com HIV há no mínimo duas 

semanas e no máximo 24 anos e o tempo que iniciou a TARV 

após descoberta do HIV foi de três e no máximo 90 dias.  

 Os sujeitos do G2 possuíam 39,42±9,91 anos, 

diagnosticados há no máximo 18 anos e no mínimo uma 

semana, sendo que 28,6%(2) ainda não iniciou o tratamento, 
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28,6%(2) iniciou um ano após o diagnóstico, 14,3%(1) três, 

cinco e seis anos após, respectivamente.  

A Tabela (1) descreve as variáveis sociodemográficas 

referentes aos grupos G1 e G2. 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas referentes aos 
grupos estudados G1 e G2. João Pessoa/PB,2017.  N= 14(G1). 
N=7(G2) 

Variáveis N % N % 

 G1 G2 

Gênero     
Feminino 4 28,6% 4 57,1% 
Masculino 10 71,4% 3 42,9% 
Estado Civil     
Solteiro 9 64,3% 4 57,1% 
Casado 1 7,1% 3 42,9% 
Divorciado 3 21,4% - - 
Viúvo 1 7,1% - - 
Ocupação     
Agricultor - - 1 14,3% 
Do Lar 3 21,4% 3 42,9% 
Funcionário Público - - 1 14,3% 
Aposentado 1 7,1% 1 14,3% 
Profissional do sexo - - 1 14,3% 
Professor 1 7,1% - - 
Desempregrado(a) 1 7,1% - - 
Comerciante 2 14,3% - - 
Auxiliar de cozinha 2 14,3% - - 
Vigilante 1 7,1% - - 
Pintor 2 14,3% - - 
Diarista 1 7,1% - - 
Escolaridade     
Analfabeto 1 7,1% 1 14,3% 
Ensino Fundamental incompleto 9 64,3% 3 42,9% 
Ensino Fundamental completo 1 7,1% 1 14,3% 
Ensino médio incompleto 1 7,1% - - 
Ensino médio completo 1 7,1% - - 
Ensino Superior incompleto - - 2 18,6% 
Ensino Superior completo 1 7,1% - - 
Religião     
Não tem 1 7,1% 1 14,3% 
Católica 11 78,6% 1 14,3% 
Evangélica 2 14,3% 4 57,1% 
Outros - - 1 14,3% 
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Analisando os dados da Tabela (1) nota-se que não 

houve diferença em relação ao gênero, com predominância do 

sexo masculino, distribuição segundo a idade, e estado civil, 

com solteiros 64,3% (9) e 57,1% (4) para o grupo G1 e G2 nesta 

ordem, em acordo com dados oriundos da notificação no Brasil 

(BRASIL, 2016). Observa-se, porém, que para o grupo G2 

houve uma predominância feminina na aderência tardia ao 

tratamento, entretanto chama-se a atenção os aspectos de 

vulnerabilidade relacionados aos papéis de gênero que podem 

estar afetando preferencialmente as mulheres (CARVALHO et 

al., 2013).  

Mulheres soropositivas muitas vezes têm baixos 

rendimentos, consequentemente tornam-se dependentes 

financeiramente de homens ou outros tipos de apoio 

econômico, além da dependência quanto ao uso de 

preservativo, sem poder de negociação, sendo a camisinha 

uma importante estratégia protetora do HIV. As mulheres com 

HIV positivo têm mais depressão que os homens HIV positivo, 

têm medo e estigma resultante da divulgação do seu status, 

comportamento de insistência no uso de preservativo, ou seja, 

os obstáculos enfrentados pelas mulheres podem afetar a 

motivação para a adesão a TARV (HOLSTAD et al., 2012).  

Sobre a escolaridade, detectaram-se níveis mais baixos 

tanto no grupo G1 como no grupo G2. O baixo nível de 

escolaridade torna-se relevante ao passo que a 

conscientização sobre a enfermidade requer um nível 

satisfatório de educação, explicado pelo fato de que indivíduos 

com mais anos de estudo têm maior acesso a informação, 

métodos de prevenção e consciência do impacto positivo do 
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tratamento na evolução clínica da doença (PIERI; LAURENTI, 

2012). 

Em relação à variável religião, neste estudo houve 

predominância nas crenças cristãs para ambos os grupos, no 

grupo G1 onde a adesão foi precoce 78,6% (11) eram católicos 

e 14,3% evangélicos, o que vai de encontro aos estudos 

realizados em Chennai, Sul da Índia, onde as crenças religiosas 

e espirituais (ou seja, enxergando Deus como no controle da 

sua saúde) previram menor aderência a TARV (CHAKRAPANI 

et al., 2015). 

Entretanto, estudo realizado em Teresina/PI demonstra 

que as crenças religiosas alcançam maior enfretamento à 

condição sorológica, melhorando à saúde, a qualidade de vida 

e ajudam as pessoas que vivem com o HIV a lidar com o 

estresse proveniente do estigma e de práticas discriminatórias 

(OLIVEIRA et al., 2015). 

Quanto a participação em atividades educativas sobre 

HIV/aids, a maioria dos sujeitos do G1 e G2  não participaram, 

atingindo 85,7%(12) e  71,4%(5), respectivamente. A Tabela (2) 

demonstra variáveis referentes a infecção ao HIV/aids. 

 
Tabela 2. Informações referentes sobre motivos de realização 
dos testes; tempo após o diagnóstico do HIV aderiu ao 
tratamento; transporte utilizado para chegar ao local de 
tratamento; responsável por custear a locomoção; tentativa de 
desistir do tratamento; terapia antirretroviral utilizada; como 
acredita que adquiriu a infecção; doenças oportunistas ou 
manifestações clínicas após a infecção ao HIV/aids; nos grupos 
G1 e G2. João Pessoa/PB,2017. N= 14(G1). N=7(G2) 

Variáveis N % N % 

 G1 G2 

Motivos de realização do teste de HIV/aids     
Manifestações clínicas 6 42,9% - - 
De rotina 4 28,6% 3 42,9% 



DETERMINANTES QUE CONTRIBUEM PARA O TARDIAMENTO DA 
ADESÃO A TERAPIA ANTIRRETROVIRAL AO HIV/AIDS 

307 
 

Gravidez - - 1 14,3% 
Parto - - 1 14,3% 
Dúvida devido a atividade sexual insegura 2 14,3% 1 14,3% 
Companheiro HIV positivo 2 14,3% 1 14,3% 
Quanto tempo após o dignóstico do HIV 
você aderiu ao tratamento? 

    

Imediatamente 13 92,9% - - 
Menos de um ano 1 7,1% - - 
Um ano - - 2 28,6% 
Dois anos - - - - 
Três anos ou mais - - 3 42,9% 
Não iniciou o tratamento - - 2 28,6% 
Transporte utilizado para chegar ao local 
de tratamento 

    

Ônibus 4 28,6% 2 28,6% 
Carro pessoal 3 21,9% 3 42,9% 
Outros 7 50% 1 14,3% 
Não respondeu - - 1 14,3% 
Responsável por custear a locomoção     
Eu mesmo 5 35,7% 1 14,3% 
Pais ou familiares 6 42,9% 3 42,9% 
Outros 3 21,4% 2 28,6% 
Não respondeu - - 1 14,3% 
Tentativa de desistir do tratamento     
Sim 2 14,3% 6 85,7% 
Não 12 85,7% - - 
Não respondeu - - 1 14,3% 
Terapia Antirretroviral utilizada     
Lamivudina (TC) 7 50% 4 57,1% 
Tenofovir associado com lamivudina (TDF) 7 50% 4 57,1% 
Efavirenz (EFZ) 4 28,6% 3 42,9% 
Lopinavir - - 1 14,3% 
Raltegravir (RAL) 1 7,1% - - 
Atazanavir 1 7,1% - - 
Dolutegravir 1 7,1% - - 
Ritonavir - - 1 14,3% 
Como acredita que adquiriu a infecção ao 
HIV/aids 

    

Sexo desprotegido 12 85,7% 6 85,7% 
Drogas injetáveis - - 1 14,3% 
Vertical (mãe para filho) - - - - 
Outros 2 14,3% - - 
Doenças oportunistas ou manifestações 
clínicas após infecção ao HIV/aids 

    

Hemiparesia 1 7,1% 1 14,3% 
Sífilis - - 1 14,3% 
Anemia - - 1 14,3% 



DETERMINANTES QUE CONTRIBUEM PARA O TARDIAMENTO DA 
ADESÃO A TERAPIA ANTIRRETROVIRAL AO HIV/AIDS 

308 
 

Penumonia 2 14,3% 1 14,3% 
Tuberculose 1 7,1% 1 14,3% 
Neurotoxoplasmose 4 28,6% - - 
Dermatite 2 14,3% - - 

 

Considerando a Tabela (2), a via de infecção presumível 

predominante foi a sexual, sendo o sexo desprotegido para o 

grupo G1 85,7%(12) e 85,7%(6) para o grupo G2, e transmissão 

por uso compartilhado de drogas injetáveis apenas para o grupo 

G2 14,3%(1), dados esses verificados também em estudos 

feitos no Distrito Federal (CARVALHO, 2013). 

Em relação às infecções oportunistas Tab. (2), 

alterações conhecidas como imunopatogênese da aids, a 

manifestação mais observada no presente estudo inclui a 

neurotoxoplasmose com 28,6% (4), o que corrobora com 

estudo realizado em Salvador/BA. Esta comorbidade causa 

danos cognitivos, físicos e psiquiátricos, com sequelas 

funcionais e desconfortáveis, reduzindo assim a qualidade de 

vida e as atividades de vida diária. Desta forma, o diagnóstico 

precoce e a intervenção terapêutica devem ser implementadas 

para minimizar complicações (AMORIM; SANTANA;  SANTOS, 

2017). 

Neste estudo observou-se a presença de hemiparesia 

Tab. (2), sequela da neurotoxoplasmose, com 7,1%(1) e 

14,3%(1) para o grupo G1 e G2 nessa ordem. Tal condição 

altera a capacidade física, funcionalidade, restringindo a 

mobilidade, causando consequências em diferentes sistemas 

do corpo trazendo dependência funcional. Esta informação 

mostra como é importante a presença do fisioterapeuta como 

componente da equipe multidisciplinar, introduzindo o 

treinamento físico como uma estratégia complementar a TARV, 
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proporcionando benefícios nas condições musculares 

(AMORIM; SANTANA; SANTOS, 2017).  

A associação entre tuberculose (TB) e HIV/aids pode 

ampliar a morbimortalidade em ambos os agravos, no presente 

estudo observa-se na Tab. (2) para o grupo G1 7,1%(1) e 

14,3%(1) para o grupo G2, coinfecção com prevalência 

observada em diversos estudos no Brasil, Fortaleza/CE, 

Campinas/SP, Imperatriz/MA e São José do Rio Preto/SP. As 

pessoas infectadas por HIV possuem alto risco de progredir 

para TB ativa a partir de um foco de infecção primária e da 

reativação da infecção por TB latente em razão da resposta 

imunológica deficiente. Além disso, a infecção por HIV também 

aumenta o risco de episódios subsequentes de TB por 

reinfecção exógena (LIMA, 2015; SILVA e GONÇALVES, 2012; 

SAITA e OLIVEIRA, 2012; RODRIGUES et al., 2012;  SANTOS 

NETO et al., 2012). 

A magnitude da coinfecção tuberculose/HIV ultrapassa 

barreiras biológicas e constitui-se um grave problema social. A 

vulnerabilidade dos indivíduos está evidenciada pela falta de 

percepção dos riscos eminentes aos quais eles estão expostos, 

diminuindo a prática do autocuidado e causando maior 

dificuldade aos serviços de saúde, onde podemos verificar, 

portanto, a estreita relação dessa comorbidade com os fatores 

sociais (grau de instrução) e coletivos (privação social e 

marginalidade) (SANTOS NETO et al., 2012).  

O diagnóstico precoce da TB em pacientes infectados 

por HIV e o início do seu tratamento interrompem a evolução da 

doença, o que predispõe a melhora no estado clínico, com 

repercussões positivas no prognóstico. É fundamental o 

acompanhamento diferenciado dos pacientes, uma vez que a 

coinfecção envolve menor adesão ao tratamento, resistência às 
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drogas, elevadas taxas de mortalidade, além de serem doenças 

historicamente estigmatizadas (SANTOS NETO, et al., 2012; 

SAITA;OLIVEIRA, 2012; RODRIGUES et al., 2012). 

Para enfrentar esse constante desafio em relação a 

adesão é importante que essa visão vá além da tomada  regular 

de medicamentos, e abarque também o modo de vida do 

sujeito. Em relação aos questionamentos sobre se sentiu 

acolhido pela equipe de saúde no momento do diagnóstico, se 

recebeu as informações necessárias para iniciar o tratamento, 

se sentiu acolhido pelos familiares, se acredita na sua 

recuperação, se acredita no tratamento para o HIV, as 

respostas foram positivas para o grupo G1 e G2, o que 

demonstra a responsabilidade dos profissionais, dos serviços 

de saúde e da importância da perspectiva de motivação 

individual nesse processo (FERREIRA; FAVORETO, 2011).  

Quanto a aspectos considerados importantes na 

influencia para não adesão a TARV, a Tabela (3) revela-os. 

 

Tabela 3. Determinantes que podem influenciar para não 
adesão a TARV. João Pessoa/PB,2017. N= 14(G1). N=7(G2) 

Questionamentos N % N % 

 G1 G2 

Me senti acolhida pela equipe de saúde no 
momento do diagnóstico. 

    

Sim 14 100% 6 85,7% 
Não - - 1 14,3% 
Recebi as informações necessárias para 
iniciar meu tratamento. 

    

Sim 14 100% 6 85,7% 
Não - - 1 14,3% 
Me senti acolhida pelos meus familiares.     
Sim 11 78,6% 5 71,4% 
Não 3 21,4% 2 28,6% 
Consigo suprir minhas dúvidas em relação 
ao tratamento. 

    

Sim 13 92,9% 6 85,7% 
Não 1 7,1% 1 14,3% 
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Acredito em minha recuperação.     
Sim 13 92,9% 7 100% 
Não 1 7,1% - - 
Acredito no tratamento para o HIV/aids.     
Sim 14 100% 7 100% 
Não - - - - 
Sofro preconceito por ser diagnosticado com 
HIV/aids. 

    

Sim 9 64,3% 2 28,6% 
Não 5 35,7% 5 71,4% 
Tive vergonha ao saber que tinha HIV/aids.     
Sim 6 42,9% 2 28,6% 
Não 8 57,1% 5 71,4% 
Tenho acompanhamento psicológico.     
Sim 2 14,3% 4 57,1% 
Não 12 85,7% 3 42,9% 
Tive que mudar de cidade para fazer o 
tratamento para o HIV/aids. 

    

Sim 6 42,9% 2 28,6% 
Não 8 57,1% 5 71,4% 
Tenho medo     
Sim 4 28,6% - - 
Não 10 71,4% 7 100% 
Você já interrompeu o tratamento?     
Sim 8 57,1% 2 28,6% 
Não 3 21,4% 2 28,6% 
Não Respondeu 3 21,4% 3 42,9% 

 

A vergonha foi evidenciada na Tabela (3) por 42,9%(6) 

do G1 e o medo por 28,6%(4) do G2, constituindo fatores de 

especificidades da atuação dos profissionais de saúde que se 

deparam com a realidade dos pacientes que vivem com 

HIV/aids, a literatura aponta que este têm que lidar com 

questões como: medo; insegurança devido a notícia geradora 

de sofrimento e irrreverssível, estigmas e preconceitos que 

atrelam a doença à drogadição e hábitos sexuais socialmente 

questionáveis, exclusão social da pessoa atendida e as 

angústias associadas à finitude da vida (CASSÉTTE et 

al.,2016).  
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Tabela 4. Conhecimento sobre HIV/aids nos grupos estudados 
G1 e G2, representados através da média, desvio padrão da 
média, mínimo e máximo dos acertos. João Pessoa/PB,2017. 
N= 14(G1). N=7(G2) 

Dimensão Média  Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

Dimensão 3: formas 
de contágio e 
prevenção, atributos 
fisiológicos e 
comportamentais da 
aids. 

18,78 22 2,86 3,36 15 16 26 25 

Dimensão 4: 
sintomatologia que o 
HIV provoca no ser 
humano. 

18,57 18 2,86 3,21 14 11 25 20 

 

Destaca-se que o conhecimento sobre as formas de 

contágio e prevenção ao HIV/aids revelado na Tab. (4) com 

média e desvio padrão 18,78±2,86 para o G1 e 22±3,36 para o 

G2  influencia na adesão precoce ao tratamento, fundamentada 

na ideia de que o fornecimento de informações possam 

despertar para a tomada de consciência de agir de forma mais 

segura frente às vias de transmissão. O conhecimento 

científico, produto de especialistas, gera informações capazes 

de identificar, categorizar, combater e evidenciar as 

repercussões da aids na vida humana, sua apropriação pelos 

leigos proporciona a construção de um conhecimento de senso 

comum (NATIVIDADE; CAMARGO, 2011). 

 

Tabela 5. Hipóteses que podem influenciar na adesão precoce 
a Terapia Antirretroviral: idade; gênero; estado civil; ocupação 
exercida; medo; conhecimento sobre as formas de contágio e 
prevenção; conhecimento sobre a sintomatologia; acreditar na 
recuperação; sofrer preconceito; escolaridade; participação em 
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atividade educativa; acolhimento. João Pessoa/PB,2017. N= 
14(G1). N=7(G2) 

Hipóteses Teste 
Estatístico 

p Conclusão 

H1: A idade influencia na adesão 
precoce a Terapia Antirretroviral. 
H0: A idade não influencia na 
adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral. 

Teste t 0,224 Rejeita-se H1. 

H1: O gênero influencia na adesão 
preoce a Terapia Antirretroviral. 
H0: O gênero não influencia na 
adesão preoce a Terapia 
Antirretroviral. 

Qui-Quadrado 0,127 Rejeita-se H1. 

H1: O estado civil influencia na 
adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral. 
H0: O estado civil não influencia na 
adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral. 

Qui-Quadrado 0,001 Aceita-se H1. 

H1: A ocupação exercida influencia 
na adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral. 
H0: A ocupação não influencia na 
adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral. 

Qui-Quadrado 0,312 Rejeita-se H1. 

H1: O medo influencia na adesão 
precoce a Terapia Antirretroviral. 
H0: O medo não influencia na 
adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral 

Qui-Quadrado 0,005 Aceita-se H1. 

H1: Conhecimento sobre formas de 
contágio e prevenção do HIV 
influencia na adesão precoce a 
Terapia Antirretroviral. 
H0: Conhecimento sobre formas de 
contágio e prevenção do HIV não 
influencia na adesão precoce a 
Terapia Antirretroviral. 

Teste t 0,33 Aceita-se H1. 

H1: O conhecimento sobre a 
sintomatologia que o HIV provoca 
no ser humano influencia na 
adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral. 
H0: O conhecimento sobre a 
sintomatologia que o HIV provoca 
no ser humano não influencia na 

Teste t 0,982 Rejeita-se H1. 
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adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral. 
H1: Acreditar na recuperação 
influencia na adesão precoce a 
Terapia Antirretroviral. 
H0: Acreditar na recuperação não 
influencia na adesão precoce a 
Terapia Antirretroviral. 

Qui-Quadrado 0,000 Aceita-se H1. 

H1: Sofrer preconceito influencia na 
adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral. 
H0: Sofrer preconceito não 
influencia na adesão precoce a 
Terapia Antirretroviral. 

Qui-Quadrado 0,827 Rejeita-se H1. 

H1: A escolaridade influencia na 
adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral. 
H0: A escolaridade não influencia 
na adesão precoce a Terapia 
Antirretroviral. 

Kruskal Wallis 0,710 Rejeita-se H1. 

H1: A participação em atividade 
educativa influencia na adesão 
precoce a Terapia Antirretroviral. 
H0: A participação em atividade 
educativa não influencia na adesão 
precoce a Terapia Antirretroviral. 

Qui-Quadrado 0,005 Aceita-se H1. 

H1: O acolhimento recebido no 
momento do diagnóstico positivo 
para HIV influencia na adesão 
precoce a Terapia Antirretroviral. 
H0: O acolhimento recebido no 
momento do diagnóstico positivo 
para HIV não influencia na adesão 
precoce a Terapia Antirretroviral. 

Qui-Quadrado 0,000 Aceita-se H1. 

 

Observa-se na Tabela (5) que o estado civil, o medo, o 

conhecimento sobre formas de contágio, a crença na 

recuperação, participação prévia em atividads educativas e o 

acolhimento pelos profissionais de saúde, influenciam 

diretamente na adesão precoce a terapia antirretroviral, sendo 

estatisticamente significativo com p<0,05.  
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A incorporação do entendimento dos pacientes na 

prevenção e na avaliação da adesão implica ampliar os 

horizontes de abordagens pelos profissionais de saúde, o que 

se traduz numa visão e numa ação que transcende os aspectos 

puramente quantitativos dos parâmetros biomédicos (número 

de comprimidos tomados, comparecimento as consultas, 

resultados de exames laboratoriais, etc.) e compreende, por 

sua vez, a valorização das distintas dimensões do sujeito sobre 

a terapêutica (FERREIRA; FAVORETO, 2011). 

A culpabilização dos pacientes e o baixo envolvimento 

dos profissionais nesse processo segue um modo de ver e agir 

normativo, sem valorizar a escuta da vivência do paciente 

nesse processo, afastando a experiência do cotidiano. A 

abordagem terapêutica, e, consequentemente a adesão é 

considerada um processo dinâmico, multifatorial, baseado em 

decisões compartilhadas e corresponsabilidades entre 

pacientes, equipe de saúde, e rede social, visando atender 

aspectos sócio-culturais e subjetivos dos pacientes 

(FERREIRA; FAVORETO, 2011).  

Quanto as limitações do estudo, destaca-se: o 

quantitativo de sujeitos que participaram do estudo foi reduzido, 

restringindo afirmativas e análises. No entanto, ressalta-se que 

o projeto de pesquisa permanecerá em vigor. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O desenvolvimento do presente estudo objetivou 

analisar determinantes que contribuem para o tardiamento da 

adesão a terapia antirretroviral ao HIV/aids, sendo identificado 

o estado civil, o medo, o conhecimento sobre formas de 

contágio, a crença na recuperação, participação prévia em 
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atividades educativas e o acolhimento pelos profissionais de 

saúde, como influenciadores deste processo. 

É preciso suprir estas lacunas através da assistência 

humanizada, preventiva, emancipatória que busque a 

autonomia, conscientização, acolhimento e adesão a TARV em 

pessoas vivendo com HIV.  

Destaca-se a importância de ampliar, desenvolver 

estratégias de divulgação sobre as formas de prevenção e 

contágio, de melhora na comunicação entre pacientes e 

profissionais de saúde, visando o aumento na aderência a 

terapia antirretroviral. 

Ressalta-se que uma adesão precoce é fundamental, 

pois falhas no tratamento podem levar ao desenvolvimento e 

disseminação de cepas virais resistentes, diminuindo as 

possibilidades de futuros recursos terapêuticos para o paciente, 

além do desperdício de recursos públicos.   

Desta forma, a enfermagem pode atuar além da 

assistência, no nível educacional e de conscientização desses 

pacientes. A gestão pode e deve envolver toda a equipe 

multiprofissional acerca da importância de um melhor 

acolhimento, estreitando laços, e a educação universitária deve 

exercitar a compreensão dos discentes quanto a este tema, 

minimizando assim futuras falhas. 
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RESUMO: Este estudo objetiva compreender a vivência da 
notícia de Soropositividade para o HIV/AIDS em usuários de um 
Hospital Estadual de Referência. Para isso, busca detectar 
como o usuário se sente diante da abordagem profissional no 
momento da revelação da notícia de Soropositividade para 
HIV/AIDS; relacionar o tipo de comunicação da mesma com as 
possíveis reações do usuário; e identificar outras possibilidades 
de comunicar a notícia do HIV/AIDS na perspectiva do usuário. 
Na busca por essas respostas desenvolveu-se uma pesquisa 
com método qualitativo-descritivo, de campo e do tipo 
exploratória. Foi realizada em um Hospital de Referência 
contando com 10 (dez) participantes de ambos os sexos e 
diagnosticados HIV positivo no referido centro de saúde. As 
informações foram coletadas por meio de um questionário 
sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada. Os dados 
foram organizados através da categorização e sistematização, 
e interpretados com base na análise de conteúdo de Bardin 
(1977). Chegando a conclusão que a prática do 
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aconselhamento é limitada devido à resistência dos 
profissionais de saúde que não se adequam ao preconizado 
pelo Ministério da Saúde. Os participantes desconhecem o 
direito ao aconselhamento na ocasião do diagnóstico, contudo, 
boa parte deles sentiu falta de um momento acolhedor junto ao 
profissional que fez a comunicação. 
Palavras-chave: HIV/AIDS, Diagnóstico, Aconselhamento. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é um vírus 

que acomete o sistema imunológico humano, podendo evoluir 

e manifestar-se através da AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida), tornando o organismo mais frágil 

às infecções oportunistas. Estas doenças que se aproveitam da 

debilidade do sistema imune possuem respostas lentas aos 

tratamentos oferecidos, levando a pessoa com HIV/AIDS a uma 

fragilidade e vulnerabilidade maior a outras doenças (STRAUB, 

2005; BRITO, CASTILHO, SZWARCWALD, 2000; MELLO 

FILHO, 2010; KURY, 2002). 

Desde quando o HIV chegou ao Brasil muitos casos 

foram notificados. O Departamento de HIV/AIDS e Hepatite 

contabiliza por volta de 734 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS 

no Brasil de acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2014; 

BRASIL, 2000). Devido a essas estatísticas, esse é um tema 

que desperta interesse em diversas áreas, como no âmbito 

científico e também no da saúde pública. 

A Psicologia da Saúde, quando aplicada ao cenário do 

HIV, busca a compreensão integral do ser humano, 

ultrapassando os limites da doença que este possui. Essa 

noção superou a convicção exclusivamente orgânica das 
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patologias, e se deu por meio da inter-relação da Psicologia 

com outras áreas profissionais (PERUCCHI, J. et al., 2011; 

ANGERAMI-CAMON, 2002; CASTRO, BORNHOLDT, 2004). 

Outra contribuição da Psicologia diz respeito ao 

aconselhamento dos recém-diagnosticados, devido ao impacto 

que essa comunicação pode ocasionar e à imensa 

estigmatização social que o vírus possui (REMOR, 1999; 

RIBEIRO, 2005; MONTEIRO, 2013; GUIMARÃES, GRUBITS, 

FREIRE, 2007). 

De acordo com Carvalho, Paes (2011), Galvão (2000) e 

Moraes, Oliveira, Tostes (2006), o HIV provocou muitos 

estigmas e preconceitos relacionados ao comportamento 

sexual das pessoas, o que ocasionou significativas 

modificações sociais. Por esse motivo, diagnosticar a 

Soropositividade para o HIV é uma tarefa delicada, já que esses 

fatores associativos ainda estão presentes socialmente. Com 

base nisso, o aconselhamento pré e pós-teste para o HIV se 

consolida como uma ação impreterível, que oferece 

informações indispensáveis e que pode auxiliar a pessoa HIV 

positivo no processo de aceitação da situação que se encontra, 

bem como reforçar o tratamento e prevenção de outras doenças 

(SILVA, TAVARES PAZ, 2011).  

Partindo desses pressupostos, o presente trabalho 

procurou entender: como o usuário de um hospital de referência 

vivencia a notícia de Soropositividade para o HIV/AIDS? Vale 

ressaltar que esse é um tema atual, atingindo elevada 

relevância social, pois o profissional que realiza o 

aconselhamento pré e pós-teste pratica a humanização por 

meio do acolhimento na revelação do diagnóstico, isso leva ao 

favorecimento do usuário, que encontrará melhores condições 

na compreensão acerca do vírus e aprender a conviver com ele. 
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Ademais, a relevância científica consiste na aplicação dos 

conhecimentos da Psicologia em um contexto específico da 

saúde. 

Com isso foram formuladas as seguintes questões: 

Como os usuários se sentem diante da abordagem profissional 

no momento da notícia do HIV/AIDS? Qual a relação entre o 

tipo de comunicação da notícia do HIV/AIDS e a reação do 

usuário? Na ótica do usuário haveria outro modo de dar a 

notícia do HIV/AIDS? 

Com isso, o presente estudo objetiva compreender a 

vivência da notícia de Soropositividade para o HIV/AIDS em 

usuários de um Hospital Estadual de Referência. Para isso 

busca detectar como o usuário se sente diante da abordagem 

profissional no momento da revelação da notícia de 

Soropositividade para HIV/AIDS; relacionar o tipo de 

comunicação da mesma com as possíveis reações do usuário; 

e identificar outras possibilidades de comunicar a notícia do 

HIV/AIDS na perspectiva do usuário.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta é uma pesquisa de campo, exploratória, com a 

abordagem qualitativa descritiva. Desenvolveu-se em 

conformidade com a resolução 466/12 do Ministério da Saúde 

e foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Faculdade Integral Diferencial DEVRY BRASIL 

(FACID/DEVRY) através da Plataforma Brasil. Os participantes 

foram triados pelo Serviço de Psicologia da Instituição. Após a 

aceitação, os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa contou 

com a participação de 10 (dez) indivíduos, que possuíam no 
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mínimo seis meses de diagnóstico Soropositivo para HIV/AIDS, 

tinham recebido o diagnóstico no referido hospital, eram 

maiores de idade e pertenciam a ambos os sexos. Os 

participantes com o nível de consciência alterado devido a 

doenças oportunistas ou uso de substâncias, ou ainda em 

condições clínicas comprometidas, não atendiam aos critérios 

desse estudo. A coleta de dados constituía-se por um 

questionário sociodemográfico e uma entrevista 

semiestruturada. A organização e análise de dados foi realizada 

de acordo com análise de conteúdo de Bardin (1977). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Perfil dos participantes da pesquisa 

Nome Sexo Idade 
Estado 

civil 
Escolaridade Profissão 

P 1 Masc > 45 Solteiro Médio Incom. Aux. Adm. 

P 2 Masc 36 a 45 Solteiro Médio Incom. Gesseiro 

P 3 Fem >45 Viúva 
Ensino 

Fundamental 
Lavradora 

P 4 Masc 26 a 35 Solteiro Médio Incom. Aposentado 

P 5 Masc > 45 Solteiro Ensino Médio Ambulante 

P 6 Masc 26 a 35 Solteiro 
Ensino 

Fundamental 
Desempregado 

P 7 Masc 26 a 35 Solteiro Ensino Médio Vigilante 

P 8 Masc 26 a 35 Casado 
Superior 

Incompleto 
Lutador 

P 9 Fem 36 a 45 Solteira 
Superior 

Incompleto 

Téc. Saúde 

Bucal 

P 10 Masc > 45 Solteiro Médio Incom. Desempregado 

TOTAL: 10 participantes 

FONTE: Pesquisa direta/2015 
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A partir da análise da tabela sobre o Perfil dos 

Participantes da Pesquisa é possível perceber que, 80% dos 

participantes eram homens, com o alcance da escolaridade até 

o nível médio majoritariamente. São pessoas 

predominantemente solteiras, e empregadas principalmente no 

setor de prestação de serviço. 

Dentre os participantes, 30% têm uma longa convivência 

com o vírus (entre seis e dez anos), porém, na entrevista, 

participaram pessoas com até 25 anos de soropositividade para 

o HIV. A maior parte dos participantes já teve alguma doença 

oportunista, chegando a um total de 80%. Dentre esses 80%, a 

doença mais comum foi Meningite, apontada por três 

participantes. Contudo, outras doenças ainda foram citadas por 

eles, como: a Hepatite, Trombose, Pneumonia, 

Neurotoxoplasmose, Lúpus Eritematoso Sistêmico, 

Esclerodermia e Citomegalovirose. A maioria dessas patologias 

está entre as doenças oportunistas comuns para as pessoas 

com HIV. Metade dos participantes quando diagnosticados com 

HIV apresentaram também outras doenças, 40% estavam 

internados. 

Os conteúdos coletados foram analisados e 

categorizados de acordo com os objetivos da presente 

pesquisa, considerando o referencial teórico desta, e buscando 

correlação entre os mesmos. As categorias elaboradas foram: 

Possíveis reações frente à revelação da notícia; Tipos de 

comunicação e reações dos participantes da pesquisa e A 

comunicação da notícia na concepção do usuário. 

 

  



IMPACTO DA NOTÍCIA DE SOROPOSITIVIDADE PARA HIV/AIDS E O 
ACONSELHAMENTO EM HOSPITAL DE TERESINA 

327 
 

3.1 Possíveis reações frente à revelação da notícia 

 

Esta categoria empenha-se em demonstrar como os 

participantes reagiram no momento da revelação da notícia, 

englobando atitudes e principalmente, a tradução de suas 

emoções por meio dos sentimentos relatados em entrevista.  

Muitas vezes o diagnóstico da soropositividade para o 

HIV é surpreendente e possibilita que uma mistura de 

sensações venha à tona como: a decepção, tristeza, desespero 

e imprevisibilidade.. Carvalho e Galvão (2008) assinalam que o 

diagnóstico é sempre um choque onde emergem sentimento de 

incerteza e insegurança, caracterizando um momento de crise, 

os participantes da pesquisa referem-se a esses sentimentos: 

 
Eu não senti desespero. Senti uma tristeza no 
coração. Senti revolta da pessoa [que transmitiu o 
vírus]. (P 8) Fiquei melancólico. No caso por que 
eu já tinha a depressão. Eu já pensava que tinha 
HIV, eu estava com medo do diagnóstico, porque 
eu queria que fosse outra coisa. Eu estava 
desesperado, na verdade eu queria que fosse 
qualquer outra doença, menos a AIDS. (P 1) 

 

Observando a frequência dos sentimentos negativos 

descritos é compreensível que os participantes possam ainda 

fazer a alusão à morte. Maliska et al. (2009) pontuam sobre a 

interpretação dos recém diagnosticados que associam 

soropositividade para o HIV à finitude dos sonhos, dos planos e 

possibilidades de vida. Levantando ainda a hipótese de suicídio 

(CARVALHO; GALVÃO, 2008). Esses aspectos são 

constatados nas seguintes falas: 

 



IMPACTO DA NOTÍCIA DE SOROPOSITIVIDADE PARA HIV/AIDS E O 
ACONSELHAMENTO EM HOSPITAL DE TERESINA 

328 
 

[...] algumas pessoas morrem e eu pensei que eu 
fosse morrer. Eu pensei que nem ia ter vida mais, 
porque eu estava com febre, dor de cabeça, 
alucinação, o que esperar? A morte! Me 
desesperei. Aí depois eu tentei suicídio. Entrei em 
depressão novamente, tentei suicídio. [...] Me senti 
um candidato a finado, fiquei assim: “poxa, vou 
morrer”. Até então eu tinha visto pessoas 
morrerem de AIDS no mundo e morria assim... 
Muito! E chegou em mim e eu pensei: “agora 
pronto, já era, acabou”. (P 1) A emoção que eu 
senti naquele momento foi de morrer. Eu me senti 
triste, acabado. O mundo parece que ficou sem 
sentido pra mim, perdeu o sentido da vida. E outra 
coisa, a vontade que eu tinha era de me matar, era 
essa aí a vontade que eu tinha. (P5) 

 

Partindo desses relatos, evidencia-se que a noção social 

do diagnóstico do HIV vinculado à morte e fim dos planos estão 

incorporados pelos participantes. Com isso torna-se possível 

identificar o que Carvalho e Galvão (2008) e Wagner e Bosi 

(2013) anunciam em seus estudos a esse respeito. O 

diagnóstico é uma onda de incertezas e dúvidas sobre o 

progresso da doença e a possibilidade de morte, trazendo 

consigo inúmeras consequências para a vida das pessoas com 

HIV, concluem os autores. A exemplo disso, os entrevistados 

discorrem sobre suas experiências: 

 
Fiquei muito triste. Meu companheiro morreu 
também dessa mesma doença. Foi depois que eu 
recebi meu diagnóstico. Eu fiquei muito triste, 
fiquei arrasado, pensei que ia morrer, porque eu 
via muita gente assim: careca, magro, feio. (P 10) 
Aí comecei a usar muita droga depois que eu 
soube. Depois que descobri, disparei. Saía do 
serviço, pegava o dinheiro e aparecia em casa 
com dois dias. Aí apareceram os problemas. (P6) 
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No relato do Participante 10 é compreensível que o óbito 

de seu companheiro (pela mesma doença) tornou mais 

consistente a possibilidade da morte mencionada por Carvalho 

e Galvão (2008). Já no discurso do Participante 6 percebe-se 

que sua reação ao diagnóstico foi o uso frequente de drogas, 

trazendo consequências para sua vida. Tal reação também está 

relacionada às ideias do autor. 

Em meio a tantas reações e sentimentos frente ao 

resultado soropositivo para o HIV, outra dificuldade para estas 

pessoas é se reconhecerem como soropositivas. Maliska et al. 

(2009) elucida que é recorrente a dificuldade na auto percepção 

como Soropositivo. Muitas pessoas assim diagnosticadas não 

aceitam tal realidade por não se considerarem vulneráveis à 

infecção e acabam por direcionarem a outras pessoas a culpa 

por terem adquirido o vírus (CARVALHO, GALVÃO, 2008). 

Moreno (2006) ressalta que após o diagnóstico podem surgir 

sentimentos como o de culpa e punição.  

A fase da raiva, enumerada por Kubler-Ross (1969 apud 

KOVÁCS, 1992; MARCO, 2012), confirma essa perspectiva, 

pois nesse momento a raiva e revolta podem surgir em relação 

aos outros ou a si próprio e ocasionarem comportamentos 

hostis. A fase da barganha, também citada pela autora, se 

baseia na negociação para mudança da situação e pode estar 

relacionada à culpa por ter contraído o vírus. Esses aspectos 

podem ser percebidos por meio dos argumentos abaixo: 

 
Eu não esperava essa doença. Foi muito difícil pra 
mim... Se naquele momento meu marido ainda 
tivesse vivo eu mataria ele. Mataria, porque eu 
nunca pensava isso na minha vida... E ele saía e 
eu dizia “[...] Se tu colocar doença dentro de mim, 
eu não te quero mais de jeito nenhum, eu te 
mato.”.[...] depois eu descobri que tava com essa 
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doença. (P 3). Eu chorei, foi de raiva mesmo, de 
desespero. Porque tristeza a gente sente por uma 
coisa, por uma pessoa e algo que aconteceu, mas 
eu chorei foi de raiva mesmo. Raiva de mim, 
porque eu pensava que nunca aconteceria 
comigo. (P 2) 
 

Através das falas é possível perceber a dificuldade dos 

participantes no auto identificação como soropositivos, assim 

como a culpabilização e raiva dos mesmos. O Participante 3 

atribui a culpa da contaminação ao marido, e tem sentimentos 

hostis relacionado a este. Já o Participante 2 tem raiva de si 

próprio por ter contraído o vírus. 

Além da culpabilização, estas pessoas ainda sofrem com 

a redução do contato social, isolando-se ou sendo isoladas, 

como aponta Maliska et  al. (2009). A população soropositiva 

tem um prejuízo impetuoso como transtornos relacionados ao 

isolamento e a inexistência de sentido na vida (GOMES, SILVA 

E OLIVEIRA, 2011). Sobre esse assunto alguns participantes 

pronunciam: 

 
Fiquei deprimido demais, rebaixado, ficava só 
dentro de casa, não queria sair para lugar nenhum, 
não queria sair nem pra rua às vezes. Fiquei muito 
triste, com total falta de apoio, porque eu não 
queria falar pra ninguém. Eu queria era me acabar 
logo. (P 4) Eu me senti muito triste, quando saí 
daqui do hospital passei em torno de um mês 
dentro de casa direto. Não tinha vontade de ir a 
lugar nenhum. Aí minha família me deu conselhos, 
mas mesmo assim ainda fiquei muito triste. (P 6) 

 

As duas falas traduzem os sentimentos de isolamento e 

redução do contato após o diagnóstico soropositivo. Na primeira 

fala o participante se isolou do convívio em consequência do 
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sigilo de seu diagnóstico, que se correlaciona ao mencionado 

por Maliska et al. (2009). Porém, no segundo caso o 

participante mesmo recebendo apoio da família escolheu viver 

esse momento sozinho, podendo fazer referência ao isolamento 

ocasionado por inexistência de sentido da vida, como afirmaram 

Gomes, Silva e Oliveira (2011). 

 

3.2 Tipos de comunicação e reações dos participantes da 

pesquisa 

 

Notoriamente muitas das reações no momento da 

comunicação sobre a sorologia positiva para o HIV podem ter 

relação com a forma que a notícia foi emitida. Baseando-se no 

fato de que muitos desafios emergem frente ao 

aconselhamento e diagnóstico, a literatura aponta 

possibilidades de como deve ser gerenciado este momento. 

Essa categoria busca então, expressar as relações que podem 

existir entre essas variáveis. 

O aconselhamento é um momento de escuta ativa 

centrada no cliente, baseando-se numa relação de confiança 

entre profissional e paciente, favorecendo a este último à auto 

identificação como agente de transformação da sua saúde, 

comportamento, emoções e no conhecimento e iniciativa para 

decisões (MORENO, 2006; Patterson e Eisenberg, 2003). A 

OMS propõe o aconselhamento como uma ferramenta 

adequada para o auxílio e prevenção no combate das ameaças 

introduzidas pela infecção do HIV, considerando-o ainda uma 

estratégia essencial no enfrentamento à epidemia, por unir 

informação, comunicação e educação (OMS, 1991 apud 

MORENO, 2006). Contudo, isso não foi observado nas 
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entrevistas realizadas neste estudo, como afirmam os 

Participantes 1 e 2: 

 
Não, ela chegou pra mim e disse [...] Ela foi bem 
direta, não fez “arrodeio”, ela chegou e disse “você 
tem HIV”. Ela não falou [sobre a doença e o 
tratamento], não deu aconselhamento. Foi 
chocante! (P 1) Foi na consulta mesmo, ele só 
abriu e disse “teu exame de HIV foi positivo”, só 
isso. [...] Não falou nada [sobre a doença, o 
tratamento ou aconselhamento]. Aí eu saí e na 
minha cabeça procurando o que era o HIV, só 
sabia que era uma doença que tinha matado o 
Cazuza, mas não sabia que tinha causado tantos 
prejuízos. (P8) 

 

Nas falas acima é compreensível que o momento do 

diagnóstico não foi contemplado com o aconselhamento, que é 

o recomendado pelo Ministério da Saúde, nem mesmo foram 

oferecidas às orientações básicas sobre o vírus e o tratamento. 

Victorino et al.(2007) e Queiroz (2010), reiteram que a maneira 

como a notícia é transmitida influencia diretamente na 

percepção da mesma pelo paciente, além de influenciar no 

processo adaptativo e no relacionamento com o profissional. 

“Contudo, cada indivíduo reagirá de forma diferente à situação, 

sendo necessário adequar a informação a cada pessoa” 

(LOPES; GRAVETO, 2010, p. 257). Os participantes 

mencionados anteriormente reagiram da seguinte forma à 

comunicação do diagnóstico soropositivo para o HIV: 

 
Chegar assim “secamente” e dizer que eu tava 
com AIDS, foi um baque. A ficha caiu bem ali. [...] 
eu confesso que no momento eu esperava tudo, 
menos receber u/ma notícia dessas.. eu entrei foi 
em depressão.[...] É por que eu ainda estava muito 
vulnerável na época e ela dizer daquela forma, pra 
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quem estava passando pelos problemas que eu 
estava... (P 1) Me senti arrasado. Porque se uma 
pessoa adequada tivesse me comunicado sobre o 
exame, me orientando, talvez eu não tinha sofrido 
e nem feito tantas besteiras como quando a gente 
tá no sofrimento e na depressão a gente faz. Mas 
eu cheguei a pensar “besteira” e agir como se 
fosse um inútil. Parei de estudar. Agi como se eu 
não prestasse pra nada no mundo porque não tive 
aquela orientação no começo. (P 8) 

 

Em vista do exposto, pode-se inferir que a maneira como 

o diagnóstico foi realizado influenciou na forma como os 

participantes reagiram, especialmente pelo modo inadequado 

como aconteceu esse momento – baseando-se nos 

pressupostos recomendados pelo Ministério da Saúde 

(UNGAS, 2006). Contudo, a qualificação dos profissionais 

abarca tanto o progresso das habilidades e do conhecimento 

das pessoas, quanto à compreensão da possibilidade de 

reações frente à notícia diagnóstica (MARCO, 2012). 

Entretanto, essas competências não foram identificadas. 

Moreno (2006) conclui que o aconselhamento rápido e 

padronizado não demonstrou eficácia no enfrentamento do 

vírus pela pessoa infectada, pois, as pessoas possuem 

demandas e necessidades diferentes que podem emergir com 

o tempo, portanto o aconselhamento deve ser uma estratégia 

disponível tanto no momento da testagem, como no decorrer do 

tempo. A esse respeito tem-se os seguintes relatos dos 

participantes da pesquisa: 

 
Ele chegou e falou pra mim, me chamou pra fora e 
falou: “você tá com isso e aquilo outro”. [...] Assim 
no corredor mesmo. [...] o Dr. chegou e conversou 
comigo. “Olha você deu HIV”. E eu não sabia nem 
que doença é essa, depois foi que eu fui descobrir, 
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saber o que era. Depois que eu soube... Fiquei 
triste [...] Não queria aceitar [...] Ele disse só o 
resultado do exame. Só disse que tinha um 
tratamento, que depois não tinha perigo se eu me 
tratasse do jeito que ele ia dizer (P 4) O medico só 
chegou, falou aquilo e pronto. Aí também fiquei na 
minha, não teve ninguém que viesse me explicar 
“olha, é isso, isso e isso”. “você vai ter isso assim, 
e vai ter aquilo”. Mas não teve explicação 
nenhuma [...] Ele chegou no meu leito, tinha outras 
pessoas, mas as outras pessoas não ouviram. Ele 
só fez contar que eu era soropositivo, se eu sabia 
o que era aquilo e eu disse que sabia. (P 9) 

 

Notoriamente os profissionais seguiram uma 

comunicação rápida e padronizada, sem prezar pelo momento 

do diagnóstico, sem considerarem o paciente e não valorizando 

o momento que deve ser, sobretudo, informativo e acolhedor. 

Essas circunstâncias sucederam no desconhecimento, por 

parte dos participantes, das informações mais básicas sobre o 

HIV, e ainda os levou a reações que poderiam ser substituídas 

ou minimizadas caso o aconselhamento adequado houvesse 

ocorrido. 

Logo, o que se observa é que nem sempre os 

profissionais de saúde se mostram preparados para a tarefa de 

transmitir notícias difíceis, especialmente pelo impacto 

emocional e psicológico que pode ser oferecido ao paciente e 

seu grupo de apoio (LOPES; GRAVETO, 2010; VICTORINO et 

al., 2007; PINHEIRO, 2012). No presente estudo esse contexto 

se consolida como a principal dificuldade diante do 

aconselhamento em HIV/AIDS e distanciam cada vez mais a 

realidade dos hospitais ao que é proposto pelo Ministério da 

Saúde. 

 

3  
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.3 A comunicação na concepção do usuário 

 

Seguindo das análises entre as formas de comunicação 

do diagnóstico HIV positivo, o que se percebe é que muitas 

vezes esta, na concepção dos usuários, não se efetiva da 

maneira mais adequada e nem com a valorização do paciente. 

Nesse panorama os próprios participantes imaginam como 

deve ocorrer a comunicação apropriada do diagnóstico. Esta 

categoria tem a intenção de retratar como, na perspectiva dos 

participantes entrevistados, a comunicação da soropositividade 

para o HIV deveria ter ocorrido para com eles. 

O Ministério da Saúde presume alguns cuidados para o 

momento da revelação do diagnóstico do HIV, concretizado por 

meio do aconselhamento pré e pós testagem. O 

aconselhamento é um método preventivo que compreende pré 

e pós-teste e favorece o foco individual e singular, 

desempenhando uma estratégia de suma importância durante 

a comunicação do diagnóstico soropositivo (REGO, 2012; 

PEQUENO, MACÊDO, MIRANDA, 2013). Este deve ser 

realizado por profissionais da saúde (de nível técnico ou 

superior), que tenham recebido a devida qualificação, tomando 

por base que o aconselhamento do HIV/AIDS é um tanto 

específico (REGO, 2012; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

Acerca desse momento obteve-se as seguintes considerações: 

 
Deveria ter sido uma pessoa orientada, que 
soubesse dar aquela notícia, soubesse aconselhar 
naquele momento mais precioso. Eu já cheguei a 
ver uma Dra. dando um  diagnóstico, dando o 
aconselhamento tão necessário pro paciente e eu 
fiquei admirando, pensando “meu Deus se eu 
tivesse recebido esse diagnóstico bem aí, talvez 
eu não tivesse feito tanta besteira”. [...] E hoje eu 
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a admiro muito, porque aquilo que eu vi era o que 
eu necessitava. E eu não tive esse 
aconselhamento. (P 8) Podia [ter sido diferente], 
com uma psicóloga que conversasse comigo, me 
desse orientação do começo. Daí eu não tinha 
caído como eu caí: comecei a beber, a usar coisas 
ruins. Se fosse uma pessoa que tivesse me 
orientado desde o começo, eu não tinha feito tanta 
tentação e adoecido muitas vezes. (P 4) 

 

Refletindo sobre os dois relatos percebe-se que o 

aconselhamento no momento do diagnóstico não aconteceu. 

No que foi proferido pelo Participante 8 fica explícito a 

necessidade e carência do aconselhamento, ao mesmo tempo 

que ela reconhece o quão importante é esse momento.  

O aconselhamento favorece a elaboração e reações pró 

ativas relacionada à situação. No declarado pelo Participante 4 

é compreensível que o aconselhamento esteja associado a 

comportamentos futuros. Nesse sentido Patterson e Eisenberg 

(2003) enunciam que o produto do aconselhamento é um 

comportamento livre e responsável, com domínio sobre a 

ansiedade e habilidade de compreensão pelo cliente, essas 

modificações podem ocorrer durante o processo de 

aconselhamento ou depois dele, fora do consultório como 

acontece geralmente. Dessa forma, a ausência do 

aconselhamento pode realmente estar relacionado a 

comportamentos não responsáveis, principalmente no que se 

refere ao tratamento, como expresso nos discursos. 

Antes da comunicação da notícia faz-se necessário uma 

avaliação situacional, a fim de estimar em qual situação 

encontra-se o paciente, além de averiguar em qual contexto ele 

se insere (LOPES, 2012; CALVETTI, GIOVELLI, GAUER, 

2012). Em seguida, são indicados cuidados durante a 
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comunicação de diagnóstico, como: o uso de linguagem 

compreensível, a consideração pela escuta, o esforço pela 

confiança e outros mecanismos que reluzem a ideia de uma 

comunicação valorativa do paciente (PINHEIRO, 2012; 

MARQUES, 2006; PEREIRA, FORTES, MENDES, 2013).  

Para os pacientes, o tempo disponível do médico, a 

paciência e receptividade às perguntas, a honestidade, 

atenção, a segurança de o ouvinte ter compreendido de forma 

correta e o uso de uma linguagem acessível, sem muitos termos 

ou jargões médicos, são alguns dos fatores que influenciam 

positivamente no momento em que a notícia é recebida 

(VICTORINO et al., 2007; LOPES, 2012). Esses aspectos são 

explícitos na fala em sequência: 

 
Ela podia ter feito algum “arrodeio”, me preparado 
psicologicamente. Eu acho que tinha que ser mais 
branda, ela devia começar a falar alguma coisa 
sobre a doença, porque eu ia entender. De modo 
que eu entendesse que eu tava com a doença. Aí 
depois, num segundo momento, ela podia até 
falar, porque eu já tava esperando. (P1) 

 

Além dos cuidados com a linguagem clara, objetiva e 

compreensível para pessoa a quem se direciona, é fundamental 

que o profissional responsável pela comunicação da notícia 

escolha um local confortável, reservado e silencioso. 

Fornecendo um momento disponível para a comunicação de 

todas as informações necessárias, levando em conta que 

algumas pessoas carecem de mais tempo para absorção da 

notícia (VICTORINO et al., 2007; LOPES, 2012). Acerca disso, 

os participantes expõem suas opiniões: 

 



IMPACTO DA NOTÍCIA DE SOROPOSITIVIDADE PARA HIV/AIDS E O 
ACONSELHAMENTO EM HOSPITAL DE TERESINA 

338 
 

Eu acho que ele devia ter me chamado num lugar 
pra ficar sem ninguém escutar, só minha mãe que 
já sabia mesmo, porque ele já tinha contado pra 
ela. Podia ter me falado e explicado direito o que 
era que eu tinha e como era essa doença. (P 6) 
Ele deveria ter me chamado, assim... só uma coisa 
entre eu e o médico, sem gente por perto. E não 
como ele fez, na enfermaria, com gente nos outros 
leitos. Com certeza ele deveria ter me preparado 
mais pra dizer isso. (P 9) 

 

Seguindo as reflexões citadas, o que se verifica é a 

despreocupação dos profissionais com um espaço e tempo 

reservado no momento da comunicação. O que vai de 

contramão com o que é citado pelos autores como fator 

importante nesse momento, se diferenciando também do que 

seria mais confortável para os participantes entrevistados. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Neste estudo percebeu-se que apesar do 

aconselhamento relacionado ao diagnóstico de HIV ser uma 

estratégia de acolhimento antiga, o que se verifica é o seu 

exercício limitado devido as resistências dos profissionais de 

saúde que não se adequam ao preconizado pelo Ministério da 

Saúde. A ausência do aconselhamento dificulta a aceitação do 

diagnóstico e tratamento, como averiguado nos discursos dos 

entrevistados, que nitidamente expuseram suas opiniões sobre 

como deveria ter sido transmitida a notícia. 

Com base no conteúdo das entrevistas realizadas é 

possível considerar que muitos dos participantes desconheciam 

o direito ao aconselhamento na ocasião do diagnóstico, 

contudo, boa parte deles sentiu falta desse momento acolhedor 

junto ao profissional que fez a comunicação. Porém, foi 
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verificado ainda que para alguns a mínima atenção do médico 

(seja em comunicar o resultado HIV positivo no corredor ou 

numa consulta) foi suficiente, o que demonstra a carência 

desses usuários por um momento particular e respeitoso com 

os profissionais, além de representar uma forma diferente de 

reagir à notícia. Essa circunstância não minimiza a necessidade 

do aconselhamento no pré e pós testagem, tendo em vista que 

a sua prática consiste no acolhimento das diferentes reações e 

emoções. 

Durante as entrevistas e material coletado foi possível 

perceber que alguns participantes não compreendem o sentido 

do acolhimento relacionado à testagem para o HIV, em função 

do que acabam minimizando o aconselhamento às orientações 

recebidas acerca de como conviver bem com o vírus. Esse fato 

pode estar relacionado à evocação de sentimentos provocados 

pelo o impacto da notícia, que pode levar, em alguns casos, à 

racionalização e distanciamento dos sentimentos e emoções. 

A realização desse estudo favoreceu a compreensão de 

como é a vivência da notícia de soropositividade para o 

HIV/AIDS pelos usuários do Hospital Estadual de Referência, 

assim como possibilitou detectar como estas pessoas se 

sentem diante da abordagem profissional no dado momento. 

Foi possível, ainda, relacionar os tipos de comunicação com as 

diferentes reações dos usuários, além de identificar 

possibilidades de comunicação desse diagnóstico na 

perspectiva dos usuários. Logo, os resultados da pesquisa 

atingiram os objetivos predefinidos.  

Portanto, o presente trabalho busca contribuir com esse 

tema, que notoriamente merece aprofundamento por ser uma 

estratégia de relevância indiscutível. As conseqüências do 

momento do diagnóstico e aconselhamento refletem na vida e 
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na forma de viver dos usuários, bem como na percepção do 

vírus e adesão ao tratamento. Estudos nessa área podem, 

assim como a presente pesquisa, tornar o Aconselhamento 

cada vez mais eficiente e favorecer a prática dos profissionais 

que o fazem, levando em conta além das variáveis aqui 

expostas, outras envolvidas no processo. O maior beneficiado 

certamente é o usuário que será acolhido, compreendido e 

respeitado, mediante o apoio profissional que dispõe. Novas 

pesquisas também contribuem para a disseminação desses 

conhecimentos, auxiliando as pessoas HIV positivas na 

construção de sua própria saúde. Logo este estudo visa 

subsidiar novas pesquisas, demonstrando disposição em 

contribuir com a ciência e prática do psicólogo no cenário do 

HIV/AIDS. 
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RESUMO: A Reforma na Psiquiatria ainda está em pleno 
processo no Brasil e exige mudanças socioculturais profundas 
e de longo prazo. Trata-se de rupturas que fazem parte da 
formação e da concepção do Sistema Único de Saúde à medida 
que propõe um conjunto de transformações relacionadas aos 
modos de cuidar da saúde humana. Realizou-se um estudo 
qualitativo, com a utilização da técnica de entrevistas semi-
estruturada, enquanto método de análise empregou-se a 
análise temática. Os resultados apontam que os Centros de 
Atenção Pisicossocial (CAPS) precisam funcionar de forma 
articulada com a rede de serviços de saúde, assumindo um 
papel estratégico no constante tecer da rede. Esses espaços de 
discussões vêm favorecer e contribuir com a produção científica 
em Psicologia Social, de modo a fortalecer uma práxis 
contextualizada com as questões que persistem no mundo 
atual. Os serviços substitutivos não dão conta da Saúde Mental 
(SM), por isso a Atenção Básica deveria entrar para ampliar a 
cobertura em SM. Os CAPS ocupam um lugar estratégico, de 
reordenar a SM no território. Contudo, percebe-se a importância 
de se trabalhar no território, não se limitando ao espaço físico. 
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Ademais, é essencial a articulação com a rede de saúde como 
um todo e com a comunidade, desempenhando uma 
assistência integral; Possibilitando a troca de saberes e de 
experiências, além do assessoramento às unidades básicas de 
saúde. 
Palavras-chave: Saúde mental. Atenção psicossocial. 
Reforma psiquiátrica.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Todos os serviços substitutivos criados a partir da 

legislação regulamentadora da Reforma Psiquiátrica concorrem 

para a superação do modelo hospitalocêntrico, primeiro passo 

para a desospitalização. Mas, não dão conta de um processo 

mais profundo, lento e difícil que se refere à 

desinstitucionalização das práticas tradicionais associados aos 

modos de olhar, conceber e cuidar do transtorno mental. 

A reforma e ampliação da clínica e das práticas de 

atenção integral à saúde dependem centralmente da instituição 

de novos padrões de relacionamento entre o sujeito/clínico e o 

sujeito/enfermo (óbvio que este dilema não estaria colocado 

desta mesma maneira para a saúde coletiva, particularmente 

quando tomada como prática social concreta). Sugere-se a 

adoção de um arranjo no processo de trabalho que estimule 

maiores coeficientes de vínculo entre equipe de saúde e usuário 

concreto (CAMPOS, 2000, 2007; MERHY et al., 2007). No 

Brasil, a atual política pública de saúde mental garante que a 

maior parte dos recursos financeiros seja destinada à 

estruturação de programas e serviços alinhados às propostas 

de desconstrução do modelo manicomial, como os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), as Residências Terapêuticas, 

dentre outros (Brasil, 2007). Essa realidade segundo Amarante 
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(2008) se deve às conquistas da Reforma Psiquiátrica 

brasileira, cuja continuidade e, sobretudo, consistência, requer 

permanente atenção para grande quantidade de fatores, entre 

os quais se destacam seu caráter complexo e a exigência da 

consideração às dimensões epistemológica, social, cultural, 

jurídica. 

As transformações propostas pelo complexo campo da 

Reforma Psiquiátrica brasileira apresentam grandes desafios, 

sobretudo aos profissionais de saúde que, no dia-a-dia de suas 

práticas profissionais, têm a incumbência de implantar essa 

mudança viabilizando de maneira concreta a criação e a 

expansão de uma rede de atenção e cuidados baseada no 

território e pautada nos princípios da integralidade e da 

participação popular. Todos os serviços substitutivos criados a 

partir da legislação regulamentadora da Reforma Psiquiátrica 

concorrem para a superação do modelo hospitalocêntrico, 

primeiro passo para a desospitalização. Mas, não dão conta de 

um processo mais profundo, lento e difícil que se refere à 

desinstitucionalização das práticas tradicionais associados aos 

modos de olhar, conceber e cuidar do transtorno mental. 

Por tudo isso, a Atenção Psicossocial vem se 

configurando como uma proposta ética e política que visa 

orientar as práticas e a gestão das ações de atenção ao 

sofrimento psíquico a partir da superação daquele paradigma e 

sua substituição por outro que seja capaz de se situar de modo 

afirmativo, considerando o cuidado regido por uma ética da 

liberdade, da autonomia dos sujeitos, profundo respeito às 

diferenças a ao singular. Paradigma que considere a Saúde 

Mental situada no campo da Saúde Coletiva, compreendendo o 

binômio saúde-doença como resultantes de processos sociais 

complexos que demandam uma abordagem interdisciplinar, 
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transdisciplinar e intersetorial, com a decorrente construção de 

uma diversidade de dispositivos territorializados de Atenção e 

de cuidado (TORRES & YASUI, 2016). 

Para o tema do presente capítulo, faz-se necessário 

refletir sobre os sentidos da dimensão do cuidado não apenas 

na Atenção Psicossocial, mas no campo da saúde e da vida 

humana. O cuidado em saúde/saúde mental deve resgatar na 

pauta de suas ações a dimensão da vida concreta e coletiva 

dos sujeitos. Esta vida vivida cotidianamente nos diferentes 

territórios, que é produto e produz diferentes e diversas 

subjetividades. É uma proposta ética e política que coloca aos 

seus operadores, sejam eles trabalhadores, gestores ou 

usuários, o desafio de inventar e reinventar os modos de 

produzir cuidado, de produzir vidas e subjetividades mais 

autônomas. Isso significa acreditar que a vida pode ter várias 

formas de ser percebida, experimentada e vivida. 

O cuidar é a essência de nosso trabalho cotidiano. 

Somos profissionais produtores de atos de cuidar. Em seu 

artigo sobre o cuidado e a integralidade Mattos (2004) utiliza-se 

de uma analogia interessante, ao parafrasear a proposição 

“uma ciência prudente para uma vida decente” de Boaventura 

de Souza Santos, indica no título “um cuidado prudente para 

uma vida decente”. Reflete sobre a prudência que se deve ter 

ao utilizar o conhecimento para a produção do cuidado: “o que 

caracteriza melhor o cuidado é sua contribuição para uma vida 

decente, e não a sua cientificidade” (MATTOS, 2004, p. 121). 

O cuidado é uma atitude que se dá sempre na relação 

entre seres. Concordamos com Torres e Yasui (2016) ao 

mencionar que cuidar não pode ser apenas executar ações que 

visem a tratar a doença que se instala em indivíduos. Ou seja, 

o cuidador não é somente um profissional especializado que 
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executa um conjunto de ações técnicas. O sujeito não se reduz 

a uma doença ou a uma lesão que lhe causa sofrimento. Cuidar 

nos remete a um posicionamento comprometido e implicado em 

relação ao outro.  

Nesse sentido nos aproximamos muito da afirmação de 

Basaglia de que é necessário colocar a doença mental entre 

parênteses para que possamos enxergar o sujeito. A doença 

deve ser colocada entre parênteses naquilo que este conceito 

induz e tem como consequências olhares e práticas 

reducionistas. Ver e ouvir aquele que tem uma história de vida 

pessoal, marcada pelas condições sociais, econômicas e 

culturais em um tempo e lugar. 

Mais do que uma essência do trabalho na saúde o 

cuidado é uma dimensão da vida humana que se efetiva no 

encontro. Nessa perspectiva podemos encontrar contribuições 

do teólogo Leonardo Boff que apresenta reflexões interessantes 

e pertinentes para o nosso campo. O autor sinaliza que: “cuidar 

é mais que um ato; é uma atitude. Portanto abrange mais do 

que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa 

uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização 

e de envolvimento afetivo com o outro” (BOFF, 2002, p. 33). 

A reforma e ampliação da clínica e das práticas de 

atenção integral à saúde dependem centralmente da instituição 

de novos padrões de relacionamento entre o sujeito/clínico e o 

sujeito/enfermo (óbvio que este dilema não estaria colocado 

desta mesma maneira para a saúde coletiva, particularmente 

quando tomada como prática social concreta). Sugere-se a 

adoção de um arranjo no processo de trabalho que estimule 

maiores coeficientes de vínculo entre equipe de saúde e usuário 

concreto (CAMPOS, 2000). No Brasil, a atual política pública de 

saúde mental garante que a maior parte dos recursos 
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financeiros seja destinada à estruturação de programas e 

serviços alinhados às propostas de desconstrução do modelo 

manicomial, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

as Residências Terapêuticas, dentre outros (BRASIL, 2007).  

Devido ao papel estratégico que o CAPS ocupa no 

processo da Reforma Psiquiátrica e na articulação da rede de 

atenção à saúde mental, aumentando a capacidade resolutiva 

de problemas de saúde mental pelas equipes locais. Ademais, 

mecanismos de indução financeira, pelo Ministério da Saúde, 

para o desenvolvimento da política de saúde mental na atenção 

básica são fundamentais. No entanto, é necessário melhorar a 

articulação desses serviços com atenção básica para que as 

equipes dos CAPS se desloquem de seus espaços 

tradicionalmente institucionalizados e passem a realizar um 

trabalho em conjunto com as equipes da atenção básica que 

por sua proximidade com famílias e comunidades, devem ser 

consideradas estratégicas para garantir o acesso e o 

enfrentamento de agravos vinculados ao uso abusivo de álcool, 

outras drogas e diversas formas de sofrimento psíquico.  

Para a Atenção Psicossocial, o conceito de território 

assume um lugar central. Não é o espaço de delimitação 

geográfica para orientar a organização da área de abrangência 

de um serviço de saúde. O território refere-se à construção e à 

transformação entre os cenários naturais e a história social que 

os homens produzem. Nos modos de viver, nas percepções e 

na compreensão sobre o lugar; relações que surgem das 

práticas cotidianas. Em resumo, o território, sobretudo, é 

relacional. 

Os CAPS podem ser definidos como uma experiência em 

saúde coletiva ainda em construção. Propõem, através, de suas 

ações uma intervenção cultural, tendo como objetivo interferir 
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na produção do imaginário social no que diz respeito à loucura. 

Através dele e de outros dispositivos de atenção territorial, a 

sociedade, que durante toda a existência da Psiquiatria 

aprendeu que o melhor tratamento e encaminhamento 

destinado ao louco seria o hospital psiquiátrico, está a partir de 

então conhecendo outros modos de lidar com a loucura que não 

a segregação e a exclusão, auxiliando na construção de outras 

formas que não a institucionalização dessas pessoas (YASUI & 

COSTA-ROSA, 2008). Diferentemente do hospital psiquiátrico, 

que de acordo com Goffman (2001), impunha uma barreira ao 

intercâmbio social, às possibilidades de troca com o mundo 

exterior, o CAPS busca, deseja e, de certa forma, corre ao 

encontro da “afetação” ou da “incursão” da loucura na 

sociedade. 

Pesquisas afirmam (NEVES & PAULON, 2013; 

LOUREIRO, LIMA, PARTIDÁRIO & SANTANA, 2015; 

BEZERRA et al., 2009) que um dos maiores desafios dos CAPS 

hoje se situa na sua articulação com outros serviços e setores. 

Existe uma série de obstáculos para se realizar o trabalho de 

articulação da rede de serviços, dentre eles, a inexistência de 

uma rede de atenção básica eficaz, a deficiência de suporte dos 

serviços existentes e o número insuficiente de profissionais. 

Como resultado, há uma demanda excessiva sobre as equipes, 

superlotação dos serviços e presença do encaminhamento para 

outros serviços como forma de atenção (BEZERRA & 

DIMENSTEIN, 2008). Os CAPS devem ser um lugar 

estratégico, de referência e acolhida, onde os usuários 

encontrem sustentação para criar uma existência pessoal, 

situada em uma comunidade com a qual se relacionam de 

modo singular, mas ao substituir o manicômio, não pode se 

colocar no lugar dele, assumindo o mandato social pela loucura 
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ou pela totalidade da vida de cada paciente (CAMPOS, 2007; 

DIAS, 2011). 

Este trabalho objetiva compreender os modos de cuidar 

e de trabalhar dos profissionais no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) de acordo com o atual modelo de atenção 

em Saúde Mental, preconizados pela Reforma Psiquiátrica.   

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, sustentado nos 

pressupostos da Reforma Psiquiátrica (AMARANTE, 2008; 

AMARANTE et al., 2014; ROTELLI et al., 2001;  BASAGLIA, 

2005). Desenvolvido entre os meses de fevereiro e junho de 

2013, durante visitas realizadas no CAPS AD, na disciplina de 

Prática Integrativa II, do curso de Psicologia. O estudo envolveu 

cinco profissionais do CAPS AD. Utilizou-se entrevistas 

individuais semi-estruturada com os profissionais do serviço. 

A condução da entrevista com profissionais do CAPS AD 

baseou-se em um roteiro de questões que abordava todo o 

processo de trabalho do CAPS, desde o atendimento aos 

usuários, até questões concernentes à relação com a rede, a 

interação entre profissionais e formação. 

O material empírico foi trabalhado a partir de análise de 

conteúdo, desenvolvida, primeiramente, por meio de 

sucessivas leituras flutuantes de todas as transcrições e relatos 

dos procedimentos adotados. Em seguida, construímos 

categorias empíricas, pautadas na relevância, intensidade e 

recorrência dos argumentos dos participantes da pesquisa 

(MINAYO, 2010). O referencial teórico utilizado na discussão 

dos resultados baseou-se nos teóricos da Reforma Psiquiátrica 

e da Psicologia Social. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O coordenador do serviço informou que o número de 

usuários atendidos varia e, é bastante imprevisível. Existem 

dias que são atendidos pela manhã e à tarde, um total de 35 

usuários. No entanto tem dias que esse número decresce 

consideravelmente. 

Para ser atendido o usuário ou responsável apresenta os 

seguintes documentos: CPF, RG, Cartão do SUS, Xerox de 

comprovante de residência e duas fotos. Os usuários são 

acolhidos pela equipe de profissionais para a verificação da 

demanda a partir da qual será traçado o projeto terapêutico. 

Existe um Projeto Terapêutico para os usuários, onde é 

traçado de acordo com a disponibilidade de horários dos 

usuários, bem como dos tipos de uso de álcool e/ou drogas 

ingeridos pelos mesmos. Atualmente o tipo de drogas mais 

utilizada pelos usuários do serviço, é o crack. 

Apesar de também existir evasão. Aqueles que aderem 

ao tratamento sinalizam o medo de receber alta, tendo o CAPS 

ad como uma zona de conforto e um local para suprir suas 

necessidades básicas. Infelizmente, existem usuários que, ao 

final do horário de atendimento (estadia), não têm para onde ir.  

Alguns usuários abandonam o tratamento. O abandono 

ocorre por vários fatores: a motivação de alguns usuários é 

apenas dispor de consultas médicas e recebimento de 

remédios. Outros não se adaptam ao tratamento proposto; 

também há casos em que o usuário não consegue ficar muito 

tempo sem o consumo de drogas. Desse modo a entrada de 

usuários no serviço é bastante variada, não tendo um número 
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fixo. Quando o usuário abandona o tratamento a assistente 

social faz uma visita para averiguar o que aconteceu com o 

mesmo e tentar trazê-lo de volta. 

Essa realidade não nos exime, entretanto, de lembrar 

que a ampliação da cobertura de serviços e o acesso a eles, 

não garante, por si mesma, a superação de práticas calcadas 

no modelo “queixa-conduta” que, em geral, privam os sujeitos 

da possibilidade de acesso a cuidados baseados no vínculo e 

na participação da construção de seus projetos de tratamento, 

o que gera dependência aos serviços e inchaço destes.  

Portanto, coloca-se em questão a qualidade da 

assistência prestada por esses equipamentos e sua 

competência para ajudar os pacientes a ampliar possibilidades 

de auto-cuidado (ONOCKO-CAMPOS; CAMPOS, 2010). A 

proximidade com o usuário, seu território e sua realidade vão 

auxiliar a construção deste processo de cuidado em que se 

espera uma fortificação do vínculo entre profissional de saúde 

e usuário. Vale ressaltar que os CAPS realmente tem um papel 

fundamental, de referência na Reforma Psiquiátrica, tendo a 

incumbência não apenas de tratar das pessoas com transtornos 

mentais graves, mas também regular a rede no que se refere 

aos atendimentos de saúde mental e oferecer suporte para que 

os serviços desenvolvam ações psicossociais (BRASIL, 2004). 

Entretanto, tal como Leal e Delgado (2007) ressaltam, o 

cumprimento dessas funções exige a consideração de que o 

sofrimento e o próprio sujeito que sofre sempre se constituem 

na relação com o social. Nessa perspectiva, o que diferencia o 

CAPS do manicômio é a qualidade das suas respostas, 

inevitavelmente dependente da configuração de redes. 

Os usuários dispõem de consultas médicas com clínico 

geral, psiquiatra e psicólogos. Os usuários participam de 
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oficinas diversas com pedagogos, psicopedagogos, assistentes 

sociais, nutricionistas, psicólogos e com professor de educação 

física. Além de atendimentos com enfermeiros.  

As oficinas terapêuticas duram em torno de 40 a 50 

minutos. Há oficinas de artesanato, oficinas de reflexão com 

temas variados, atendimento de escuta psicológica, oficina para 

a fabricação de sabonete, detergente, amaciante e fabricação 

de mosaicos com azulejos quebrados. Os produtos fabricados 

são vendidos em bazar que acontece na própria instituição. O 

dinheiro é revertido para a compra de material para a própria 

instituição. Também há oficinas com Professor de educação 

física nas quintas-feiras, ao ar livre no Parque da Criança. Os 

usuários também tem o momento de tomar banho de piscina. A 

psicóloga afirma que deveria diversificar os temas das oficinas 

de reflexão, para temas que não girassem em torno só da 

dependência química. A equipe diz que faz atendimentos 

individuais, grupoterapia e diversas oficinas, mas não descreve 

ou nomeia nenhuma delas, com exceção da oficina de teatro e 

do grupo de família. Também realiza festas e passeios e 

enfatiza a importância destes, na medida em que os poucos 

locais de entretenimento da cidade costumam ser 

desconhecidos pelos pacientes.  

Entretanto, a frequência dessas atividades é pequena, 

em função da ausência de transporte e outros recursos, muitos 

dos quais acabam sendo providenciados por meio da “boa 

vontade” dos profissionais, que se organizaram, por exemplo, 

para fazer doações dos alimentos necessários para a festa 

junina. Nesse sentido, afirmam que “desistiram de pedir 

[recursos]” à secretaria de saúde, mas “não desistiram de fazer” 

festas e passeios. 
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De modo geral, a equipe considera que trabalha para a 

“melhoria da qualidade de vida dos pacientes”, nomeando sua 

função como um “trabalho muito assistencial”, que envolve a 

observação do cotidiano dos usuários, a realização de 

orientações diversas, inclusive relacionadas à higiene pessoal 

e à alimentação. Os profissionais destacam que trabalham com 

as famílias, ajudando-as a reconhecer as necessidades de 

autonomia e algumas potencialidades dos usuários, além de se 

manterem atentos aos destinos dados aos benefícios recebidos 

por estes.  

A análise sinalizou que os profissionais de psicologia 

reconhecem suas competências no serviço, na realização de 

acompanhamento clínico e na promoção da reinserção social 

dos usuários, através do acesso e garantia dos seus direitos e 

no fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Todavia, 

não é reconhecido pelos profissionais, a atuação como 

mediadora do direito à saúde, como um direito humano. 

Ademais, os resultados revelaram dificuldades enfrentadas 

pelos profissionais de ordem institucional, diálogo com 

familiares de usuários, de inabilidade de gerenciar situações, 

ações coletivas que contribuem para a descontinuidade do 

atendimento e o reconhecimento da necessidade de formação 

continuada para os profissionais que atuam nos serviços. Tem-

se a frente um imenso campo de trabalho se quisermos ser 

profissionais da saúde mental. Não basta concluir um curso de 

graduação, de acordo com Rotelli (2015), para nos formarmos 

é preciso modificar as instituições porque elas não estão 

interessadas nestes objetivos propostos pela Reforma 

Psiquiátrica; as instituições não se interessam pelo crescimento 

da liberdade dos indivíduos, não estão interessadas na 

emancipação. Deve-se trabalhar rejeitando aquelas instituições 
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que, ao contrário, impedem que nosso corpo seja parte de um 

corpo social. Reconquistar os espaços de construção social é o 

que um bom serviço deve fazer.  

A falta de oportunidades de qualificação e valorização de 

todos os profissionais do SUS, foi mencionada pela maioria dos 

participantes do presente estudo. A qualificação dos 

profissionais foi criticada pelos gestores mais antigos, que 

reclamam da falta de compromisso dos médicos com a saúde 

e grande interesse pelo ganhos salariais que podem auferir do 

sistema de saúde. A falta de preparo dos profissionais passa 

também pela dificuldade de resolução de problemas nas 

comunidades e, sobretudo, pela flexibilização de situações 

adversas, que necessitam ser resolvidas com maturidade. Um 

entrevistado relatou que: “O médico de hoje não tem perfil para 

trabalhar em CAPS e também na atenção básica. A Estratégia 

de Saúde da Família e a saúde mental são importantíssimas, 

mas está longe da realidade”. 

Faz parte da formação de muitos médicos passarem 

alguns meses em municípios do interior do estado, assim que 

concluem a graduação. Percebe-se que alguns buscam tal 

formação como forma de economizarem recursos para fazerem 

residência ou pós-graduação em outro estado ou país. Isso é 

observado, inclusive para os médicos brasileiros do Programa 

Mais Médicos. Nessa perspectiva, a rotatividade de 

profissionais é preocupante e, apesar dos salários satisfatórios, 

muitos preferem apostar em uma qualificação em centros 

acadêmicos de boa reputação. Até mesmo aqueles que fazem 

residência em Saúde da Família costumam abandonar a 

especialidade quando aparece outra com uma melhor 

remuneração. Contudo, há muito a se discutir sobre a formação 

dos profissionais de saúde que focam seus esforços de 
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aprendizagem apenas na doença e no uso de medicamentos, 

quando deveriam conhecer melhor as estruturas, as políticas 

públicas e, sobretudo, a cultura da população que atendem. 

Deve-se pensar que através de farmacológicos pesados, 

através dos remédios, se reduz um corpo de uma pessoa a 

corpo inerte. Existe um internamento psicológico quando 

reduzimos a pessoa à sua doença. Os profissionais precisam 

aprender novos saberes, ter uma formação adequada e voltada 

para a área da saúde mental.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Sabe-se que com o processo de Reforma Psiquiátrica surge 

em todo o Brasil uma série de novos serviços que se configuram 

como experiências múltiplas e heterogêneas, novas formas de 

intervenção, de cuidado e de se trabalhar frente à loucura, 

serviços substitutivos ao modelo manicomial, que mesmo 

apresentando suas singularidades, têm em comum a proposta 

de oposição e transformação do modelo clássico em 

Psiquiatria. Tais serviços, visam à transformação da estrutura 

manicomial, possibilitando uma nova e complexa realidade no 

campo da saúde mental, sendo o ponto de partida para mudar 

as tradicionais perspectivas no cuidado em Saúde Mental.  

Diante dos objetivos do estudo, constatou-se que alguns 

profissionais ainda resistem em trabalhar de acordo com o atual 

modelo proposto pela Reforma Psiquiátrica, sobretudo o 

profissional médico que insiste em atuar ainda dentro do 

modelo clássico da Psiquiatria, utilizando do modelo biomédico 

tradicional. Os modos de cuidar e de trabalhar precisam passar 

por mudanças e transformações, o papel do profissional técnico 

de saúde teria que ser repensado, saindo do lugar tradicional 
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que é de imposição de uma certa lógica, para transformar-se 

numa espécie de mediador entre comunidade e recursos da 

sociedade no processo de construção do cuidado em saúde.  

Por tudo isso, vislumbra-se uma mudança na direção do 

tratamento e do cuidado na saúde, saindo de práticas centradas 

na doença, na assistência curativa e na intervenção 

medicamentosa para intervenções que valorizem a criação de 

sentidos para o sofrimento mental e que produzam ampliação 

das relações sociais do sujeito portador de sofrimento mental. 

Observa-se que a persistente visão clínica da Psicologia 

tradicional na formação do psicólogo, ainda contrasta com a 

atuação do profissional de Psicologia, proposta pela política de 

saúde mental brasileira. Pois, os CAPS atuam estimulando a 

integração social e familiar de seus usuários em seus territórios, 

apoiando as iniciativas de busca de autonomia. Contudo, cabe 

aos profissionais dos CAPS atuar de acordo com as políticas de 

saúde mental e buscar um cuidado integral, territorializado e de 

base comunitária.   

Outro ponto que merece destaque e relatado pelos 

profissionais é o trabalho em Redes que tem se ampliado cada 

vez mais e se tornado uma potente estratégia de cuidado no 

fortalecimento tanto da integralidade, quanto na universalidade 

do sistema de saúde. Nos últimos anos algumas Redes estão 

sendo organizadas e articuladas pelo Ministério da Saúde. 

Dentre elas, destacamos a Rede de Atenção Psicossocial – 

RAPS, portanto cabe aos profissionais de saúde conhecer e 

atuar dentro da proposta de Redes de Atenção.  
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RESUMO: Quando o paciente está em internação hospitalar, 
ele passa por um momento em que há um rompimento do que 
possui de história de vida individual, o que possivelmente 
acarretará em estresse. Nesta perspectiva o presente estudo 
identificou e analisou as estratégias de coping utilizadas por 15 
pacientes em internação em um hospital por mais de 4,5 dias e 
menos de 18,6 dias. E especificou ainda os fatores estressores 
na percepção dos pacientes internados, bem como o nível 
desse estresse. Para tanto foi utilizado um questionário sócio 
demográfico que categorizou os sujeitos para, assim, enquadrá-
los a amostra. Além desse instrumento, foi utilizado um 
Inventário de sintomas de stress para adultos de Lipp – ISSL 
(2005) possibilitando diagnosticar o stress em adultos e a fase 
em que a pessoa se encontra e um Inventário de Estratégias de 
Coping de Folkman e Lazarus (1985), adaptado por Savóia, 
Santana e Mejias (1996). Os resultados mostraram a presença 
de estresse nos usuários do serviço, que em sua maioria se 
encontrava na fase de resistência, sendo de maior incidência 
na pesquisa em participantes do sexo masculino. Sobre as 
estratégias de coping constatou-se que a maior parte da 
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amostra se utilizou da modalidade de luta e esquiva e que a 
religiosidade se mostrou como uma modalidade eficaz de 
enfrentamento ao estresse. 
Palavras-chave: Estresse. Coping.  Internação hospitalar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Antes da década de 1930, quando foi utilizado por Hans 

Selye na biologia, o termo estresse já havia sido usado nas 

ciências físicas (FARIAS, 1985). Para o endocrinologista 

estresse corresponde ao “conjunto de reações que um 

organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que 

exige esforço para a adaptação” (SELYE apud FRANÇA; 

RODRIGUES, 2010, p.117; ANJOS et al., 2008; MARGIS, 

2003). Selye então desenvolveu o que conhecido como 

Síndrome Geral de Adaptação, que corresponde ao conjunto de 

reações inespecíficas que um organismo sofre ao ser exposto 

a um esforço que ameace a o seu estado de equilíbrio, 

ocorrendo em três fases – Reação de Alarme, Fase de 

Resistência e Fase de Exaustão – que não precisam ser todas 

atingidas para se configurar um quadro de estresse (SELYE, 

1950, 1956; RODRIGUES, FRANÇA, 2010; LIPP, 1996; 

FILGUEIRAS; HIPPERT, 1999). 

Fundamentada nos postulados de Selye sobre a 

Síndrome Geral de Adaptação, Lipp (2003) apresentou um 

modelo, onde acrescenta uma fase entre a fase de resistência 

e a de exaustão, denominada de quase-exaustão. A autora 

explica que se os agentes estressores das duas primeiras fases 

persistirem o sujeito passa a se sentir dividido em relação aquilo 

que sente, pois, seu estado varia em momentos de cansaço e 
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ansiedade, e momentos de conforto. O que explicaria, em parte, 

o surgimento de enfermidades. 

Em suma, “o estresse é um fato da vida” (STRAUB, 

2005, p.138). Entretanto, há prejuízo a saúde do ser humano, 

no momento em que se encontram saturados os meios que o 

mesmo dispõe para enfrentar o evento estressante. “A ideia de 

que o estresse persistente, ou crônico, influencia a 

vulnerabilidade da pessoa a doenças é, de fato, um dos 

principais temas da psicologia da saúde” (STRAUB, 2005, p. 

115 e 116; BAUER, 2002; CHIATTONE, 1992). 

Lazarus e Folkman (1984 apud RIBEIRO, 2000; 

ANTONIAZZI, BANDEIRA, DELL´AGLIO, 1998, p. 276) 

estruturam um modelo de coping, pautado em uma explicação 

cognitivo-relacional do reflexo ao estresse. Em sumo 

corresponde capacidade de se valer das suas capacidades 

intrínsecas para gerar uma força psíquica e comportamental 

suficiente para lidar com as exigências específicas. Taboada, 

Legal e Machado (2006; ZAKIR, 2003) adicionam que o coping 

é processo que está estritamente correlacionado com eventos 

desencadeadores de estresse. Enfocando a maneira como o 

organismo utiliza as estratégias para manejar as circunstâncias 

estressantes, independentemente do resultado alcançado. 

Ainda na ótica de mecanismos de enfrentamento ao estresse, 

“a religiosidade exerce um importante papel na vida das 

pessoas, podendo funcionar como facilitador na forma como 

elas enfrentam as adversidades da vida” (CARNEIRO, 2014, p. 

41). 

Botega (2006; CAMPOS, 1995) promove uma reflexão 

sobre o processo de adoecimento, discorrendo que a forma 

como cada indivíduo experencia o seu adoecimento é singular, 

tendo em vista que está sujeito a sua personalidade, tolerância 
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frustação, a própria posição como doente, os relacionamentos 

interpessoais e os planos que tem para a vida. Romano (1999; 

CAMPOS, 1992) ainda acrescenta que no percurso em que o 

indivíduo está se adaptando ao adoecimento, podem surgir 

algumas alterações psicológicas, que variam de acordo com a 

idade, o gênero, nível de instrução, a possibilidade de cura e a 

fase da vida em que esse indivíduo se encontra. Um dos fatores 

a ser considerado, é o gênero. Estudos demonstram que os 

homens são mais suscetíveis ao estresse (CALAIS et al, 2003). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

É um estudo qualitativo. Onde foi feita uma pesquisa de 

campo do tipo descritiva, onde o objetivo é descrever 

características de uma população, utilizando-se de 

questionário e observação sistemática (DIEHL; TATIM, 2006). 

Para iniciar a coleta de dados, primeiramente foi 

solicitada uma declaração do hospital, autorizando o 

pesquisador a ter acesso às suas dependências. Em seguida, 

o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), 

da Faculdade Integral Diferencial (FACID|DeVry) por meio da 

Plataforma Brasil. Posteriormente, e mediante a aprovação do 

mesmo, os participantes desta pesquisa foram abordados 

pessoalmente nas enfermarias onde estavam internados, onde 

eram esclarecidos sobre o estudo e convidados a colaborar 

fornecendo informações pessoais para a pesquisa e, nos casos 

de resposta positiva para a participação, assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Na sequência, 

foi distribuído para os presentes um envelope contendo os 

instrumentos e um questionário sóciodemográfico, informando-

lhes os procedimentos corretos para identificação e respostas 
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dos itens nele contidos. As informações foram fornecidas 

individualmente, porém em ambiente coletivo. Importante 

ressaltar que a análise dos dados foi feita, mantendo-se em 

sigilo o nome dos sujeitos que se tornaram participantes do 

evento, bem como as informações oferecidas, conforme 

resolução 466/12, que regulamenta a pesquisa com seres 

humanos. 

A pesquisa foi realizada em um hospital da rede pública, 

onde são oferecidos serviços médicos de consultas, exames e 

internações, diariamente, para população. Contou-se com a 

colaboração de 15 participantes, que obedeceram aos 

seguintes critérios de inclusão: adultos, de ambos os gêneros, 

na faixa etária entre 18 e 45 anos, que estavam internados a 

no mínimo 4,5 dias seguidos no mesmo hospital e menos de 

18,6 dias. Indivíduos que não se enquadraram nas 

caracterizações acima foram excluídos. 

Os riscos oferecidos para o participante foram mínimos. 

Uma vez que aplicação ocorreu em ambiente coletivo, alguns 

colaboradores da pesquisa poderiam sentir-se constrangidos 

ao oferecer informações pessoais, o que fez com que esta 

pesquisadora se mantivesse atenta e disposta a interromper o 

processo caso percebesse algum mal-estar. Felizmente não 

houve necessidade de interrupção.  Em contrapartida, ao 

responder os questionários e inventários o pacientes refletiram 

sobre o seu processo de internação, o que contribuiu 

positivamente em seu bem-estar. 

Foi utilizado o Inventário de sintomas de estresse para 

adultos de Lipp – ISSL (2005), de correção informatizada, 

ferramenta hábil na identificação de quadros característicos da 

doença, possibilitando diagnosticar o estresse em adultos e a 

fase em que a pessoa se encontra (alerta, resistência, quase-



INTERNAÇÃO HOSPITALAR PROLONGADA E ESTRESSE 

368 
 

exaustão e exaustão). Baseia-se em um modelo quadrifásico e 

propõe um método de avaliação do estresse que enfatiza a 

sintomatologia somática e psicológica etiologicamente a ele 

ligada.  

Também foi utilizado o Inventário de Estratégias de 

Coping de Folkman e Lazarus (1985), adaptado por Savóia, 

Santana e Mejias (1996). O instrumento é composto por um 

questionário com “66 itens que englobam pensamentos e 

ações que as pessoas utilizam para lidar com demandas 

internas ou externas de um evento estressante específico” 

(SAVÓIA, SANTANA E MEJIAS, 1996, p. 184). Esses 66 itens 

se apresentam em escala do tipo Likert de quatro pontos, em 

que: zero corresponde a “não uso da estratégia”; um a “usei um 

pouco”; dois a “usei bastante” e três a “usei em grande 

quantidade”. Os itens estão distribuídos em oito fatores, que 

são: Fator I – Confronto (itens 7, 17, 28, 34, 40, 47); Fator II – 

Afastamento (itens 6, 10, 13, 16, 21, 41, 44); Fator III – 

Autocontrole (itens 14, 15, 35, 43, 54); Fator IV – Suporte social 

(itens 8, 18, 22, 31, 42, 45); Fator V – Aceitação de 

responsabilidade (itens 9, 25, 29, 48, 51, 52); Fator VI – Fuga 

e esquiva (itens 58, 59); Fator VII – Resolução de problemas 

(itens 1, 26, 46, 49) e Fator VIII – Reavaliação positiva (itens 

20, 23, 30, 36, 38, 39, 56, 60, 63). Os itens 2, 3, 4, 11, 12, 19, 

24, 27, 32, 33, 37, 50, 53, 55, 57, 61, 64, 65 e 66 não 

representam nenhum fator, e para tal, não há atribuição de 

valor na avaliação de coping. 

Foi usado, ainda, um questionário sócio demográfico que 

objetivou categorizar os sujeitos de acordo com o sexo, idade, 

etc. Tais elementos ajudaram na coleta da amostra, que foi do 

tipo acidental (os primeiros sujeitos que se enquadraram no 

perfil da pesquisa foram utilizados como amostra). 
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A coleta foi realizada nos meses de setembro e outubro 

de 2015 reunindo declarações transcritas em textos que foram 

categorizas e, por fim, feita uma análise de conteúdo que 

consiste em detectar a relação entre os fenômenos e 

interpretar os dados, com base em conceitos estabelecidos a 

priori (BARDIN, 1977). Com este método foi possível fazer uma 

análise das informações colhidas objetivando a compreensão 

critica dos fenômenos observáveis e seus significados 

(CHIZZOTTI, 2003). 

A correlação do estresse foi feita através da correção do 

ISSL que fornece informações sobre a presença de estresse e 

a fase em que o sujeito se encontra, essas informações foram 

pareadas as informações colhidas no questionário sócio 

demográfico. As correlações foram obtidas através de três 

categorias: tempo de internação, religiosidade e gênero.  

Para a análise do Inventário de Estratégias de Coping de 

Folkman e Lazarus (1985) foi feita a categorização dos dados 

através do Microsoft Excel 2010. Efetuou-se, ainda, um cálculo 

das médias gerais de cada fator (somatória das médias do fator 

dividida pelo total de participantes), realizada a partir da média 

de cada fator dos participantes (somatório dos escores por 

fator divididos pelo total de itens). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo contou com a participação de 15 usuários do 

serviço de saúde de um hospital de referência no tratamento de 

doenças infecciosas. Para a preservação da identidade dos 

participantes, estes receberam o nome de sujeito e uma 
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numeração. Segue abaixo uma tabela com a identificação de 

cada usuário. 

 

Tabela 1. Identificação dos participantes da pesquisa 

Identificação Sexo Idade Anos de estudo 

Sujeito 001 F 19 11 a 15 anos 

Sujeito 002 M 32 0 a 5 anos 

Sujeito 003 F 25 Mais de 15 anos 

Sujeito 004 F 19 Mais de 15 anos 

Sujeito 005 M 36 6 a 10 anos 

Sujeito 006 M 29 6 a 10 anos 

Sujeito 007 M 43 0 a 5 anos 

Sujeito 008 M 42 11 a 15 anos 

Sujeito 009 F 35 0 a 5 anos 

Sujeito 010 F 42 0 a 5 anos 

Sujeito 011 F 27 6 a 10 anos 

Sujeito 012 F 22 6 a 10 anos 

Sujeito 013 M 33 11 a 15 anos 

Sujeito 014 F 27 11 a 15 anos 

Sujeito 015 M 24 11 a 15 anos 

Fonte: pesquisa direta/2015 
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Tabela 2. Identificação dos participantes da pesquisa 

Identificação Dias de internação Acompanhante 

Sujeito 001 10 dias Irmã 

Sujeito 002 09 dias Esposa 

Sujeito 003 05 dias Não 

Sujeito 004 4,5 dias Não 

Sujeito 005 06 dias Não 

Sujeito 006 06 dias Não 

Sujeito 007 12 dias Não 

Sujeito 008 4,5 dias Não 

Sujeito 009 10 dias Não 

Sujeito 010 05 dias Sobrinha 

Sujeito 011 09 dias Não 

Sujeito 012 08 dias Irmã 

Sujeito 013 07 dias Não 

Sujeito 014 05 dias Não 

Sujeito 015 13 dias Não 

Fonte: pesquisa direta/2015 

 

Com base na tabela pode-se observar que os 

participantes foram de ambos os sexos e em proporção 

semelhantes, e que na maioria dos casos os sujeitos da 

pesquisa não possuíam acompanhantes durante o tempo de 

internação. Dessa forma, foram feitas correlações entre o 

estresse, o coping, o tempo de internação, o sexo e a 

religiosidade.  
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No que diz respeito a religiosidade, os participantes 

foram interrogados sobre a suas práticas religiosas, se 

definindo numa religião e se avaliando como praticante ou não, 

como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 3. Correlação entre estresse, coping e religião 

Identificação 
Religião/ 

Praticante 
Estresse 

Estratégia de 

Coping 

Sujeito 001 
Protestante/ 

sim 
Exaustão Fuga-esquiva 

Sujeito 002 
Católico/ 

não 
Exaustão 

Resolução de 

problemas 

Sujeito 003 
Católica/ 

sim 

Sem 

estresse 
Fuga-esquiva 

Sujeito 004 Não Resistência 

Aceitação de 

responsabilidade 

Fuga-esquiva 

Sujeito 005 
Católico/ 

não 

Quase 

exaustão 
Fuga-esquiva 

Sujeito 006 
Católico/ 

não 

Quase 

exaustão 
Fuga-esquiva 

Sujeito 007 
Católico/ 

não 

Sem 

estresse 
Fuga-esquiva 

Sujeito 008 
Católico/ 

sim 

Sem 

estresse 
Autocontrole 
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Sujeito 009 Não Resistência Fuga-esquiva 

Sujeito 010 
Católica/ 

não 
Alerta Fuga-esquiva 

Sujeito 011 Não 
Sem 

estresse 

Resolução de 

problemas 

Sujeito 012 
Protestante/

sim 

Sem 

estresse 
Suporte social 

Sujeito 013 
Católico/ 

sim 
Resistência Fuga-esquiva 

Sujeito 014 
Protestante/

sim 

Sem 

estresse 
Afastamento 

Sujeito 015 
Protestante/

sim 
Resistência 

Suporte social 

Fuga-esquiva 

Fonte: pesquisa direta/2015 

 

Dos participantes da pesquisa 46,67% possuíam algum 

tipo de religião e se identificaram como praticante. Dessa 

porcentagem a maioria não possuía estresse, como pode ser 

observado na tabela a seguir, e se utilizavam de estratégias 

de coping de autocontrole, suporte social fuga-esquiva e 

afastamento (Tabela 3). 

 

Tabela 4. Religiosos praticantes 

Estresse Quantidade Porcentagem 

Sem estresse 4 57,14% 

Alarme 0 0% 
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Resistência 2 28,57% 

Quase Exaustão 0 0% 

Exaustão 1 14,29% 

Total 7 100% 

Fonte: pesquisa direta/2015 

 

“A religiosidade exerce um importante papel na vida das 

pessoas, podendo funcionar como facilitador na forma como 

elas enfrentam as adversidades da vida” (CARNEIRO, 2014, p. 

41). Nessa perspectiva a espiritualidade no processo de 

adoecimento favorece a utilização das capacidades internas 

para a aceitação do estado atual de adoecimento, bem como, 

favorece o empenho do indivíduo frente a possibilidade de 

melhora e ainda oportuniza ao doente vivenciar seus próprios 

sentimentos, sem tentar reprimi-los. Além do descrito, a 

espiritualidade favorece o contato com as outras pessoas e a 

aceitação de ajuda, o que contribui de forma significativa para 

o tratamento (MARQUES, 2003).  

 

Eu sou uma pessoa calma, não me estresso com 
nada, peço muito a Deus pela minha saúde. 
Espero que dê tudo certo (SUJEITO 012). Ficar 
boa né, com fé em Deus. (...) E ficar triste não 
adianta de nada né, ficar triste só vai piorar 
(SUJEITO 014). 

 

“Independentemente do tipo de orientação religiosa, 

pessoas que buscam a espiritualidade/religiosidade se sentem 

mais esperançosas, confiantes e menos estressadas” 

(RIZZARDI, TEIXEIRA, SIQUEIRA, 2010, p. 484), 
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possivelmente funcionando como um fator que favoreça o 

processo de cura. 

 
Deus sabe o tanto que eu quero ficar boa 
(SUJEITO 003). Tá bom, graças a Deus, aqui é 
bom demais. Vai dar certo (SUJEITO 007). Que eu 
melhore, são positivas. Tô aqui né, me tratando, 
quero muito melhorar. Com fé em Deus eu vou 
(Sujeito 008). Melhorar, sair daqui 100% com a fé 
em Deus (SUJEITO 013). 

 

Em relação a internação, observou-se que o tempo em 

que o indivíduo se encontra internado possui raras correlações 

com o nível de estresse. O que se pode afirmar é que dos 40% 

pesquisados não possuíam estresse, e se valeram, em 66,67% 

dos casos, de estratégias de coping mais realista (sem criação 

de fantasias, caso da fuga-esquiva) – autocontrole; 

afastamento, resolução de problemas e suporte social (Tabela 

2). Em outras palavras, estar doente causa estresse 

independente do tempo que o sujeito se encontra internado, 

fatores individuais como gênero, idade, escolaridade, estado 

civil e religiosidade se encontram estritamente relacionados 

com a ocorrência ou não de estresse, além de que a maneira 

como cada um percebe o evento se torna também uma variável.  

O que corrobora com o que Romano (1999) declara, uma 

vez que no percurso em que o indivíduo está se adaptando ao 

adoecimento, podem surgir algumas alterações psicológicas, 

que variam de acordo com a idade, o gênero, nível de instrução, 

a possibilidade de cura e a fase da vida em que esse indivíduo 

se encontra. 

 
No começo eu achei muito chato porque eu ficava 
sozinha no quarto, sem ninguém, não queriam 
deixar a minha irmã ficar comigo e tudo, depois eu 
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fui me acostumando e me acostumando com o 
movimento do hospital (SUJEITO 001). [...] o 
pessoal aqui atende bem, não tem problema não 
(SUJEITO 002). Em casa os meninos ficam 
estressando a gente, mas aqui não, as 
enfermeiras tratam as pessoas bem, sem 
ignorância, meu estresse é só em casa mesmo 
(SUJEITO 009).   

 

Um dos fatores levado em consideração é o sexo. 

Estudos demonstram que os homens são mais suscetíveis ao 

estresse (CALAIS et al, 2003). O autor define esse padrão, 

levando em consideração a cultura brasileira, na qual o homem 

é o chefe de família, e é considerado o maior provedor, no 

contexto familiar. Discorre ainda que esse paradigma vem 

sendo quebrado, devido a mudanças no mercado de trabalho e 

no contexto familiar, no qual as mulheres estão tomando 

posições de destaque, e desta maneira os índices deveriam se 

mostrar equilibrados. Contudo, a pesquisa revelou que 50% das 

mulheres que participaram da pesquisa não apresentaram 

estresse, enquanto 71,43% dos sujeitos do sexo masculino 

apresentaram estresse e dessa porcentagem 40% estava na 

fase de quase-exaustão. 

Sobre as estratégias de coping utilizadas pelos 

participantes da pesquisa, o estudo mostrou que a estratégia de 

coping mais utilizada pelos participantes da pesquisa foi fuga-

esquiva, e que as modalidades confronto e reavaliação positiva 

não foram utilizadas por nenhum participante. Além disso, 

13,33% da amostra (2 participantes) se valeram do uso de duas 

estratégias.  
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Tabela 6. Modalidade de coping 

Modalidade de Coping Quantidade Porcentagem 

Confronto 0 0% 

Afastamento 1 5,88% 

Autocontrole 1 5,88% 

Suporte Social 2 11,77% 

Aceitação de 
responsabilidade 

1 5,88% 

Fuga-esquiva 10 58,82% 

Resolução de Problemas 2 11,77% 

Reavaliação Positiva 0 0% 

Total 17 100% 

Fonte: pesquisa direta/2015 

 

Com o comportamento de fuga e esquiva o indivíduo 

idealiza prováveis elucidações para o seu problema sem, a 

despeito disso, utiliza-se de ações eficazes para a modificação 

do quadro, em outras palavras, se caracteriza como “esforços 

para escapar e/ou evitar o fator estressante” (DAMIÃO et al., 

2009, p. 1202; SAVÓIA, 1999). Desta maneira, a estratégia de 

fuga-esquiva é considerada pouco adaptativa, uma vez que há 

evitação de situações que possam ser consideradas de risco 

(LAZARUS; FOLKMAN , 1986; REIVICH; SHATTÉ, 2002; 

DELL’AGLIO, 2003; RAMPELOTTO; ABAID, 2011). 

Nessa perspectiva é pertinente acrescentar que dos 10 

(dez) participantes que se utilizaram da modalidade de coping 

fuga-esquiva apenas dois estava sem estresse. E que 40%, que 

corresponde a 4 (quatro) sujeitos, estavam com estresse no 

estágio de resistência. O que exemplifica a capacidade pouco 

adaptativa desta estratégia de coping. 
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De uma maneira geral, os pacientes que participaram da 

pesquisa, a despeito da identificação do estresse pelo ISSL, 

descreviam uma melhora no seu estado de humor durante a 

internação, mesmo apresentando fatores que poderiam ser 

indicativos de estresse: 

 
No começo eu achei muito chato porque eu ficava 
sozinha no quarto, sem ninguém, não queriam 
deixar a minha irmã ficar comigo e tudo (SUJEITO 
001). Eu tava desanimado, no começo, porque eu 
tava sozinho, tava sozinho num quarto ali, me 
botaram ali no isolamento [...] eu tava me sentindo 
só, porque eu tava só num quarto, ai me senti 
abandonado, aqui não, tem gente para conversar 
com a gente (SUJEITO 007). Ontem tava 
desanimado porque deram  um remédio e me deu 
sono, mas normalmente sou extrovertido, muito 
alegre (SUJEITO 013). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo foi feito com usuários do serviço de 

saúde que se encontram internados no mesmo hospital de 

doenças infecciosas por mais de 4,5 dias e menos de 18 dias, 

desta maneira, os objetivos propostos no início da pesquisa 

foram alcançados. Os resultados mostraram a presença de 

estresse em pacientes em internação hospitalar, a maioria se 

encontra na fase de resistência, com predominância de 

sintomas psicológicos. 

Foi possível fazer correlações entre gênero, religião e 

tempo de internação. Sobre o gênero foi possível constatar que 

o estresse se mostra maior incidência em usuários do sexo 

masculino do que do sexo feminino, isso se deve principalmente 

a configuração da própria cultura brasileira. Sobre o tempo de 
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internação notou-se que o tempo de internação é pouco 

relevante, pois o fato de estar doente e internado se mostra 

como fonte de estresse independentemente da quantidade de 

dias que o indivíduo esteja no hospital. Percebeu-se ainda que 

aspectos como a religiosidade funcionam como mecanismos de 

enfrentamento frente a situações adversas que ocasionam 

estresse, como o adoecimento e a internação hospitalar. A 

crença em uma entidade superior ajuda o indivíduo a ter uma 

percepção positiva sobre a situação e aumentar as perspectivas 

sobre uma possível melhora. 

Observou-se ainda que a maioria dos indivíduos se 

utilizou de uma modalidade de coping – fuga-esquiva – pouco 

adaptativa, o que explica a persistência dos sintomas de 

estresse na maioria dos entrevistados. E que apesar dos 

pacientes relatarem em sua maioria que seu humor melhorou, 

o estudo comprovou que maioria dos entrevistados possuíam 

estresse. Na fala dos entrevistados o adoecimento parece ser 

a maior fonte estresse, e que a internação, amostra-se como 

uma etapa no processo de cura. Além disso, os pacientes 

relatam aspectos negativos relativos a internação, como não ter 

acompanhante, estar em isolamento, efeitos colaterais dos 

medicamentos. Em contrapartida, a aspectos positivos como o 

bom tratamento da equipe de saúde e as pessoas com quem 

dividem a enfermaria. 

Diante do apresentado observa-se a necessidades e mais 

estudos que avaliem como o estresse afeta o quadro patológico 

dos pacientes internados, para que se tomem medidas 

paliativas frente a um fenômeno que a cada dia se mostra mais 

presente no contexto da saúde. 
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RESUMO: Conceitua-se a hipertensão arterial sistêmica como 
a elevação incomum dos níveis pressóricos da pressão arterial, 
valores iguais ou superiores a 140 mmHg e 90 mmHg para 
pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, 
concomitantemente. A HAS é considerada mundialmente e no 
Brasil como um grave problema de saúde pública. O atual 
estudo objetivou avaliar o perfil de usuários com hipertensão 
arterial sistêmica no município de João Pessoa-PB através de 
uma coorte de hipertensos. Trata-se de um estudo 
observacional, transversal, de base populacional e com 
abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 170 
usuários cadastrados no HIPERDIA no município de João 
Pessoa-PB. Houve uma prevalência do sexo feminino, (n=130, 
76,5%), pessoas com idades entre 60 e 79 anos (n=92, 54,1%), 
ensino fundamental incompleto (n=53, 31,2%), raça parda 
(n=55, 32,4%), classificação de renda C1 (n=74, 43,5%), duas 



PERFIL DE USUÁRIOS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB: UMA COORTE DE HIPERTENSOS 

384 
 

pessoas na composição familiar (n=48, 28,2%), antecedentes 
familiares cardiovasculares (n=97, 57,1%), tabagismo (n=13, 
7,6%), sedentarismo (n=77, 45,3%), etilismo (n=10, 5,9%), 
sobrepeso (n=60, 35,5%), não acompanhado pela unidade de 
saúde (n=119, 70%) e pressão arterial não controlada (n=114, 
67,1%). São inúmeros os fatores de risco para o 
desenvolvimento da hipertensão arterial, porém, alguns dos 
fatores evidenciados na literatura obtiveram contradição com os 
resultados encontrados no presente estudo.  
Palavras-chave: Saúde pública. Hipertensão. Fatores de risco. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento anormal dos valores da pressão arterial é 

característica de uma patologia denominada hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), nos quais os valores pressóricos 

permanecem iguais ou maiores a 140 mmHg e 90 mmHg para 

pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, 

concomitantemente (SBC; SBH; SBN, 2016). Os sujeitos 

acometidos por esta doença pode sofrer influências no suporte 

psicossocial e físico (CUSTÓDIO, 2011). 

A saúde pública enfrenta um grande problema, a 

capacidade de resolver a resistência que a HAS possui frente 

as outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), pois os 

números de indivíduos acometidos por hipertensão arterial 

sistêmica são elevados (RABETTI, 2010; COSTA, 2016). Entre 

as doenças cardiovasculares (DCV), a HAS possui os índices 

de morbimortalidade elevados mundialmente (FAQUINELLO, 

2011; CARVALHO, 2013; CORREA-NETO, 2014). 

A hipertensão arterial sistêmica é considerada como um 

problema significativo para a saúde pública no Brasil, bem como 

possui repercussões mundialmente. Existem dois fatores desta 
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doença que são preocupantes, os baixos índices de controle e 

a incapacidade como resultado da doença para com o sujeito 

acometido (CORREA-NETO, 2014; MACHADO, 2015; BLOCH, 

2016). 

Existem dois grupos distintos de fatores de risco para a 

HAS, no qual é conhecido como fatores de risco modificáveis e 

fatores de risco não modificáveis. No primeiro grupo está 

incluso o tabagismo, uso de bebida alcoólica, obesidade, 

sedentarismo, cansaço físico e psicológico, má alimentação e 

colesterol alto. No segundo grupo está inserido a 

hereditariedade, raça não branca, sexo masculino e a idade 

avançada (CUSTÓDIO, 2011; HEUBEL, 2015). 

Existem fatores de risco que vêm sendo pesquisados 

para uma melhor compreensão do surgimento da HAS. A baixa 

renda é um dos fatores que vem sendo estudados como 

possível causa para a HAS, porém com poucos estudos. Essa 

hipótese pode ser explicada pelo altos custos com alimentação 

saudável, escassez de remédios para hipertensão arterial que 

por consequência leva a redução dos índices de adesão ao 

tratamento (SILVA, 2012; FERREIRA, 2014) e a região de 

residência do indivíduo (CHELOTTI, 2009). 

No Brasil a realidade é retratada de várias formas por 

consequência da interferência de fatores econômicos, sociais e 

demográficos existentes no país. Por causa da diversidade 

presente no Brasil é possível que o número de mortes e 

processos de adoecimento ocasionados pelas DCNT sejam 

diferentes. O baixo investimento de recursos financeiros a 

regiões que necessitam de ajuda e o baixo índice escolar, 

propicia o aumento considerável da HAS entre as DCNT 

(HEUBEL, 2015). 
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Os estudos que analisam o perfil de indivíduos 

hipertensos por meio de um acompanhamento de uma coorte é 

restrito. Desta forma, o atual estudo destaca a importância de 

investigar e analisar a situação de indivíduos hipertensos, para 

que posteriormente seja possível tomar medidas de atenção 

para com esses indivíduos. 

Sendo assim, o estudo em questão tem por objetivo 

analisar o perfil de usuários com hipertensão arterial sistêmica 

no município de João Pessoa/PB por meio de uma coorte de 

hipertensos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é caracterizado por ser do tipo 

observacional, transversal, de base populacional e com 

abordagem quantitativa, no qual foi analisado o perfil de 

indivíduos com hipertensão arterial sistêmica no município de 

João Pessoa/PB por meio de uma coorte de hipertensos. O 

atual estudo é pertencente a uma coorte de hipertensos que é 

desenvolvida em municípios do nordeste, realizado através de 

três projetos de pesquisas entre os anos de 2009 e 2011, tendo 

seu retorno no ano de 2016 (PAES, 2009, 2010, 2011). 

Por meio dos estudos de Paes foi possível prosseguir 

com os procedimentos avaliativos adotados pelo menos 

aplicado aos indivíduos hipertensos. Os indivíduos foram 

selecionados através do cadastro no Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (HIPERDIA) no període de 2006 e 2007, maiores de 

19 anos e sem destinção de sexo no município de João 

Pessoa/PB. Para sistematizar os dados foi necessário realizar 

uma sondagem inicial dos usuários, endereços e unidade de 
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saúde que cada indivíduo era acompanhado. Desta forma foi 

possível realizar um revantamento do número da amostra, no 

qual totalizou 170 usuários dos 343 indivíduos entrevistados na 

pesquisa de 2009 

O recolhimento dos dados foi efetuado durante 01 de 

março até 31 de agosto de 2016. Para realização da coleta de 

dados um grupo de pesquisa foi formado por alunos do curso 

de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau, unidade 

João Pessoa. Os alunos foram instruídos sobre o projeto de 

coorte e preparados para a correta aplicação de um 

questionário validado, coleta dos valores da avaliação 

antropométrica (massa corporal, estatura, circunferência de 

cintura e quadril) e verificação da pressão arterial (PA). As 

medidas foram realizadas em duas medições e considerada a 

média para análise. 

O instrumento validado utilizado na pesquisa foi o de 

Paes et al. (2014), no qual possui o objetivo de analisar o nível 

de satisfação de indivíduos hipertensos adultos com o controle 

da HAS em uma perspectiva da atenção primária a saúde no 

país. O questionário é composto por 96 itens, sendo 19 deles 

secundários e 77 primários. Os dados secundários 

correspondem à primeira parte e extraem informações do 

formulário do HIPERDIA e prontuários dos entrevistados 

selecionados para composição da amostra. Nessa parte foram 

extraídos também os dados antropométricos, informações 

sociodemográficas, fatores de risco e doenças concomitantes 

(PAES; 2008, 2009). 

A PA foi verificada através de um estetoscópio 

Rappaport e esfigmomanômetro com manguito em nylon e 

fechamento em velcro (ambos, Premium®), todos 

apropriadamente calibrados. O sujeito em sedestação, pernas 
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em simetria com apoio no chão, braço de verificação em 

extensão sobre apoio na mesma altura da linha do coração e 

submetido a duas verificações. A escolha do braço para 

verificação foi realizada de forma aleatória. Para fins de análise, 

os usuários com a média de ≤ 139 mmHg e/ou 89 mmHg para 

pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, 

respectivamente, foram classificados como hipertensos 

controlados. Já os usuários com a média de ≥ 140 mmHg e/ou 

90 mmHg para pressão arterial sistólica e pressão arterial 

diastólica, concomitantemente, foram classificados como 

hipertensos não controlados (SBC; SBH; SBN, 2016). 

Para medição da massa corporal, o sujeito avaliado se 

manteve na postura ortostática, uso de roupas leves e descalço 

(BLOCH, 2015). A verificação foi realizada através de uma 

balança eletrônica com suporte de peso máximo de 150 kg e 

devidamente calibrada. O IMC (Índice de Massa Corporal) é 

classificado segundo a ABESO (Associação Brasileira para o 

Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica) desde baixo 

peso até obesidade grau III (ABESO, 2016). 

No que se refere à mensuração da estatura, foi utilizada 

um estadiômetro portátil com 2,00m de dimensão, dividido em 

centímetros e milímetros, apoiado na parede, livrando-o de 

rodapés e desnivelamentos no piso. O indivíduo mantinha-se 

na posição ortostática e descalço (BLOCH, 2015). 

Com relação à definição dos valores das circunferências 

de cintura e quadril, foi utilizada uma fita métrica inflexível com 

150 cm de comprimento e fracionada em centímetros e 

milímetros. Para obter o valor da circunferência da cintura, 

utilizou-se como referência o ponto médio entre o rebordo costal 

da última costela e a crista ilíaca, resultando em 

aproximadamente um dedo acima da cicatriz umbilical. Para 
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alcançar o valor da circunferência do quadril, a linha dos 

trocânteres maiores do fêmur foi utilizada como parâmetro de 

medição (CAVALARI, 2012). 

Com a finalidade de categorizar a variável renda foram 

adotados os critérios da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (ABEP), em que os usuários que possuíssem rendas 

de até R$ 768.00, R$ 1.625, R$ 2.705, R$ 4.852, R$ 9.254 e R$ 

20.888 eram categorizados como D-E, C2, C1, B2, B1 e A, de 

modo respectivo (ABEP, 2016). 

Todos os dados foram digitados primeiramente no 

programa Microsoft Excel 2007 e em seguida transferidos para 

o programa estatístico Statistica Package for Social Sciences 

SPSS em sua versão 22.0. 

A pesquisa seguiu os requisitos estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Saúde através da Resolução 466/2012, 

tendo recebido aprovação pelo Comitê de Ética de Pesquisa 

com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba com o número do CAAE 

49405015.1.0000.5188 por meio da Plataforma Brasil e parecer 

1292619. Todos os participantes da pesquisa foram 

comunicados dos objetivos e que a pesquisa não traria riscos à 

saúde do participante. Todos foram convidados a assinarem 

voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). O projeto obteve permição da Secretaria de Saúde da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudou obteve uma amostra de 170 participantes, no 

qual 76,5% (n=130) eram do sexo feminino e 54,1% (n= 92) 

eram participantes que tinham idade entre 60 e 79 anos. No que 
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refere a escolaridade cerca de 31,2% (n=53) tinham apenas o 

ensino fundamental incompleto e 32,4% (n=55) eram da raça 

parda. Em relação a atividade trabalhista que os usuários 

exerciam antes da HAS, cerca de 72,9% (n=124) falaram que 

possuiam algum vínculo trabalhista e cerca de 83,5% (n=142) 

não tiveram modificações ou ficaram ausentes do vínculo 

trabalhista após o descobrimento da doença. Em torno de 

37,1% (n=63) eram trabalhadores que realizavam contribuições 

previdenciárias antes da hipertensão arterial sistêmica e cerca 

de 46,5% (n=79) eram aponsentados após a doença. Todas as 

variáveis analisadas anteriormente estão expostas na Tabela 

(1). 

 

Tabela 1:  variáveis analisadas na pesquisa  

 

Variáveis 
Amostra 

N % 

Sexo 
Feminino 130 76,5 

Masculino 40 23,5 

Faixa etária 

20-39 05 2,9 

40-59 51 30,0 

60-79 92 54,1 

80-99 22 12,9 

Nível de 

escolaridade 

Não sabe ler/escrever 30 17,6 

Alfabetizado 33 19,4 

Ensino fundamental 

incompleto (1º grau 

incompleto) 

53 31,2 

Ensino fundamental 

completo (1º grau 

completo) 

13 7,6 
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Ensino médio 

completo (2º grau 

incompleto) 

11 6,5 

Ensino médio 

completo (2º grau 

completo) 

21 12,4 

Ens. superior 

(incompleto) 
02 1,2 

Ens. superior 

(completo) 
07 4,1 

Raça 

Branca 45 26,5 

Preta 41 24,1 

Amarela 10 5,9 

Indígena 19 11,2 

Parda 55 32,4 

Trabalho antes da 

HA 

Sim 124 72,9 

Não 46 27,1 

Mudou ou parou de 

trabalhar por causa 

da HA 

Sim 28 16,5 

Não 142 83,5 

Ocupação antes da 

HA 

Desempregado 12 7,1 

Do lar: contribuinte 05 2,9 

Do lar: não 

contribuinte 
25 14,7 

Empregado: 

contribuinte 
63 37,1 

Empregado não 

contribuinte 
04 2,4 

Autônomo contribuinte 19 11,2 
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Autônomonão 

contribuinte 
24 14,1 

Aposentado 09 5,3 

Outro 09 5,3 

Ocupação depois 

da HA 

Desempregado 10 5,9 

Do lar: contribuinte 02 1,2 

Do lar: não 

contribuinte 
24 14,1 

Empregado: 

contribuinte 
17 10,0 

Autônomo contribuinte 11 6,5 

Autônomonão 

contribuinte 
10 5,9 

Aposentado 79 46,5 

Outro 17 10,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A variável sexo no presente estudo evidenciou que ser 

mulher é um fator de prevalência da hipertensão arterial 

sistêmica quando comparado ao sexo masculino, no qual foi 

encontrado o mesmo resultado no estudo de Machado et al. 

(2016). 

De acordo com os resultados encontrados no presente 

estudo, foi possível observar que os indivíduos com idade igual 

ou superior a  60 anos eram em maior número e que a condição 

de ser idoso predispõe o desenvolvimento da HAS, mais no que 

em indivíduos adultos. Essa predisposição é dada pelas 

modificações fisiológicas esperadas para tal faixa etária 

(VANCINI-CAMPANHARO et al., 2015). 
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De acordo com os estudos de Vancini-Campanharo et al. 

(2015) e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade 

Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia 

(2016) o grau de escolaridade influncia no desenvolvimento da 

hipertensão arterial sistêmica, no qual o ensino fundamental 

incompleto esteve mais prevalente entre os indivíduos 

pesquisados, onde foi corroborado com os resultados 

encontrados no presente estudo. 

De acordo com o trabalho concretizado por Silva et al. 

(2016), ficou evidenciado o predomínio da raça parda, sendo 

esse predomínio também encontrado no atual estudo. Este 

resultado vai contra os resultados encontrados nas pesquisas 

publicadas na 7º Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial que 

aponta como prevalência o acometimento da HAS em 

indivíduos da raça negra (SBC; SBH; SBN, 2016). Em 

contrapartida, um estudo realizado com estudantes de escolas 

públicas e privadas, revelou que a variável raça não interferiu 

na pressão arterial da amostra, ou seja, estudantes que 

possuíam antecedentes afro-brasileiros não alteravam as 

medidas pressóricas (ALMEIDA, 2011). 

Gomes, Silva e Santos (2010), observaram que grande 

parte dos aposentados eram hipertensos, resultado este 

encontrado no presente estudo. 

Na Tab. (2) constatam-se os resultados relacionados às 

informações de renda.  Quanto à classificação da renda, 

43,5% (n=74) dos entrevistados estavam na categoria C1. 
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Tabela 2: informações da classificação da renda dos 

hipertensos 
 

Variáveis Amostra 

N % 

Classificação da renda 

A 00 0,0 

B1 04 2,4 

B2 18 10,6 

C1 74 43,5 

C2 62 36,5 

D-E 12 7,1 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Cavalari et al. (2012) pesquisou cerca de 75 hipertensos 

no município de São José do Rio Preto, no qual 81,3% tinham 

renda familiar entre um e três salários mínimos, resposta 

encontrada igualmente no presente estudo. 

Entre todos os fatores de risco expostos na Tab. (3), um 

elevado número de indivíduos relatou possuir antecedentes 

familiares cardiovasculares, um total de 57,1% (n=97) e em 

relação a Diabetes Mellitus, 29,4% (n=50) revelaram serem 

portadores do tipo 2.  O tabagismo 7,6% (n=13), o sedentarismo 

45,3% (n=77), o infarto agudo do miocárdio (IAM) 7,6% (n=13), 

outras coronopatias 20,6% (n=35), o acidente vascular 

encefálico (AVE) 12,9% (n=22), doença renal 9,4% (n=16), o 

etilismo 5,9% (n=10), a menopausa 37,6% (n=64) e o uso de 

anticoncepcionais 3,5% (n=6), foram fatores de risco 

encontrados que podem aumentar o risco para o 

desenvolvimento da hipertensão arterial. No que se refere ao 

número de medicações em uso, 40% (n=68) revelou tomar duas 

medicações para o controle da hipertensão arterial. 
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Tabela 3: dados acerca dos fatores de risco para hipertensão 

arterial 
 

Variáveis 
Amostra 

N % 

Antecedentes familiares 
Sim 97 57,1 

Não 73 42,9 

Diabetes mellitus (Tipo 1) 
Sim 06 3,5 

Não 164 96,5 

Diabetes mellitus (Tipo 2) 
Sim 50 29,4 

Não 120 70,6 

Tabagismo 
Sim 13 7,6 

Não 157 92,4 

Sedentarismo 
Sim 77 45,3 

Não 93 54,7 

Infarto agudo do miocárdio (IAM) 
Sim 13 7,6 

Não 157 92,4 

Outras coronopatias 
Sim 35 20,6 

Não 135 79,4 

Acidente vascular encefálico 

(AVE) 

Sim 22 12,9 

Não 148 87,1 

Doença renal 
Sim 16 9,4 

Não 154 90,6 

Etilismo 
Sim 10 5,9 

Não 160 94,1 

Menopausa 
Sim 64 37,6 

Não 106 62,4 

Medicações em uso 

00 12 7,1 

01 65 38,2 

02 68 40,0 

03 21 12,4 

04 03 1,8 

05 01 0,6 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Para Souza et al. (2014), ficou indubitável que a maioria 

dos pesquisados possuíam antecedentes familiares. Sob outra 

perspectiva, a minoria das pessoas inclusas no estudo tinham 

DM e eram sedentárias, ou seja, não praticavam nenhum tipo 

de atividade física. 

Carvalho et al. (2016), com a análise de 172 prontuários, 

observou-se que a menor parte dos usuários eram tabagistas e 

etilistas, com 17% e 16%, respectivamente. 

Os resultados encontrados na Tab. (4) evidenciam que 

os indivíduos participantes estavam com sobrepeso, 35,5% 

(n=60), 70% (n=119) não eram acompanhados pela a unidade 

de saúde e que 67,1% (n=114) estavam com a pressão arterial 

não controlada. 
 

Tabela 4: dados acerca da avaliação do IMC, acompanhamento 

e controle da hipertensão arterial. 
 

VARIÁVEIS AMOSTRA 

N % 

Avaliação IMC 

Baixo peso 04 2,4 

Normal 30 17,6 

Sobrepeso 60 35,3 

Obesidade 1 50 29,4 

Obesidade 2 16 9,4 

Obesidade 3 10 5,9 

Classificação de 

acompanhamento 

Acompanhado (a) 51 30,0 

Não acompanhado 

(a) 
119 70,0 

Controle da pressão arterial 
Controlada 56 32,9 

Não controlada 114 67,1 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Em João Pessoa, de acordo com os dados da VIGITEL 

(2014), houve uma frequência de 51,5% dos indivíduos com 

sobrepeso, colaborando com o dado encontrado no estudo que 

evidenciou que 35,3% dos entrevistados estavam com o peso 

acima do normal. 

No município de São Francisco de Paula, estado do Rio 

Grande do Sul, o estudo de Motter, Olinto e Paniz (2011), com 

uma amostra de 678 usuários, ficou evidenciado que 37,31% 

dos pacientes possuíam até três consultas, corroborando com 

o resultado obtido na referida pesquisa, onde 70% dos 

indivíduos possuíam até três consultas, classificando-os como 

não acompanhados. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A definição de hipertensão arterial sistêmica vai além de 

alterações dos níveis pressóricos, há um conjunto de fatores 

que podem provocar ou acelerar o processo de acometimento 

da doença. Tanto na população mundial como na população 

brasileira, a HAS é um grave problema de saúde pública. 

Infelizmente, há um enfretamento maior contra essa doença 

devido ao pequeno índice de controle. 

Baseado nas informações expostas e na análise 

criteriosa dos dados ficou notório os inúmeros fatores de risco 

para o desenvolvimento da hipertensão arterial, entretanto, 

alguns dos fatores de risco descritos na literatura científica 

entraram em conflito com alguns dos resultados obtidos no 

presente estudo, como a classificação de renda e a raça. 

Alguns fatores como o sexo, faixa etária, nível de 

escolaridade, antecedentes familiares, sobrepeso e obesidade 

grau 1 eram aspectos retratados na literatura. 
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A classificação de acompanhamento e a do controle da 

hipertensão arterial obtiveram resultados semelhantes, onde 

ficou explícito que há um predomínio de usuários cadastrados 

no HIPERDIA que não são acompanhados pela unidade de 

saúde e não têm a pressão arterial controlada.  

Sobretudo, o presente estudo deparou-se com algumas 

dificuldades, como a não presença dos usuários em suas 

devidas residências, alterações de endereço tanto do usuário 

como a reorganização territorial de alguns bairros da cidade e 

o déficit de acompanhamento domiciliar por parte dos 

profissionais da unidade de saúde. Fazem-se necessárias 

novas investigações em relação à classificação de renda 

usuários e uma análise da hipótese de influência da renda sobre 

a hipertensão arterial sistêmica para auxiliar em futuras 

tomadas de decisões. 
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RESUMO: Esquistossomose Mansônica (EM) é uma doença 
infecto-parasitária de caráter agudo e crônico estabelecida por 
trematódeos do gênero Schistosoma, sendo S. Haematobium, 
S. mansoni, S. intercalatum, S. Japonicum e S. mekongi. Estes 
são os fundamentais agentes etiológicos que acarretam o 
homem. A espécie da doença mais prevalente no Brasil é a S. 
mansoni sendo preponderante em zonas tropicais e 
subtropicais, particularmente em locais sem acesso ao 
saneamento apropriado. Assim, o presente estudo objetivou 
avaliar o perfil epidemiológico para esquistossomose 
mansônicanos municípios integrantes da IV Gerência Regional 
de Saúde de Pernambuco, com 32 municípios, no período entre 
os anos de 2006 e 2015. Obtendo-se os números de casos 
confirmados por meio do banco de dados TABNET – 
DATASUS. Fazendo-se em seguida o geoprocessamento dos 
dados, por satélite, em que pudesse observar através do mapa 
gerado os municípios com maior e menor número de casos e 
associando os resultados com o nível de saneamento básico e 
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condições favoráveis de proliferação do vetor nestes 
municípios. 
Palavras-chave:Perfil epidemiológico. Esquistossomose 

mansônica. Georreferenciamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esquistossomose Mansônica – E.M. é uma doença 

infecto-parasitária de caráter agudo e crônico estabelecida por 

trematódeos do gênero Schistosoma, sendo S. Haematobium, 

S. mansoni, S. intercalatum, S. Japonicum e S. mekongi.  Estes 

são os fundamentais agentes etiológicos que acarretam o 

homem. A espécie da doença mais prevalente no Brasil é a S. 

mansoni sendo preponderante em zonas tropicais e 

subtropicais, particularmente em locais sem acesso ao 

saneamento apropriado (DELMONDES ET AL, 2014), de 

conhecimentos e informação (COSCRATO; PINA; MELLO, 

2010). 

A E.M. permanece uma séria complicação de saúde 

pública no país e no globo. Há distintas regiões no Brasil que 

são endêmicas para a moléstia, constituindo relevante causa de 

morbidade e mortalidade dos habitantes. Sua patogenia é 

relacionada da interação entre o helminto e o hospedeiro – 

Homo sapiens sapiens – podendo acarretar diversos órgãos e 

sistemas, apresentando a relevante característica das formas 

crônicas com sérias implicações para o ser humano (SOUZA 

ET AL, 2011). 

Constituindo um enorme problema de Saúde Pública, 

essa endemia está agregada à pobreza e ao pequeno 

crescimento econômico que gera a exigência de utilização de 

águas naturais infectadas para o exercício da cultivação, 
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trabalho doméstico e entretenimento (SILVA; DOMINGUES, 

2011). 

Essa doença encontra-se difundida em vários territórios 

tropicais do mundo, com a predominância global estimada de 

200-209 milhões de cidadãos infectados no ano de 2010. Pelo 

menos 249 milhões de indivíduos necessitaram de uma 

intervenção terapêutica para a esquistossomose em 2013, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Nos 

continentes Americano e Africano, a doença é notada nas 

imediações de 74 países. No Brasil, sua incidência é 

preponderante na área rural, mas a partir da década de1990, 

houve registros de fatos em habitantes do litoral nordestino. O 

Ministério da Saúde afere que, em 2011, entre 2,5 a 8 milhões 

da população brasileira eram portadoras da 

doença, predominantemente na região Nordeste do país 

(GOMES et al, 2016). 

Conforme o manual de vigilância da esquistossomose do 

Ministério da Saúde (MS), entre os anos de 2010 e 2012 

decorreram 941 internações por 100 mil cidadãos e 1.464 

mortes por esquistossomose no mesmo período de tempo. 

Essa parasitose afeta o maior índice endêmico nos Estados 

subsequentes: Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, e que 

no presente momento são considerados, até agora, as 

principais Unidades da Federação com maior dominância e 

ocorrência da esquistossomose mansônica (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014). 

Devido à problemática causada pela doença à saúde da 

população, em que as mesmas estão ficando com a 

preocupação de saber se há redução de incidência da doença, 

bem como a possível associação da doença com a falta de 

saneamento ambiental e condições de proliferação do vetor, 
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este estudo teve o objetivo de avaliar o perfil epidemiológico 

para esquistossomose mansônicanos 32 municípios 

integrantes da IV Gerência Regional de Saúde – GERES, 

utilizando-se para isso a ferramenta do georreferenciamento 

por meio de dados de satélite da região respectiva aos 

municípios.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo explicativo, retrospectivo, cujo 

tipo de pesquisa como sendo um estudo de caso, quantitativo, 

onde foram verificados no banco de dados do DATASUS sobre 

a incidência confirmada de casos da doença nos entre os anos 

de 2006 e 2015,nos 32 municípios pertencentes à IV Gerência 

Regional de Saúde – GERES do Estado de Pernambuco, 

aplicando-se inicialmente como estudo estatístico após 

tabulação dos dados a distribuição de frequência absoluta dos 

números de casos por município. Após levantamento dos casos 

de incidência, estes dados foram georreferenciados com o 

software QGis, com coordenadas de satélite obtidas 

gratuitamente pelo software Google Earth, onde houve 

vinculação dos casos ao mapa da IV GERES, por município. 

Fez-se em seguida um mapa por imagem de satélite com o 

percentual, por município, de saneamento básico. 

Posteriormente fazendo-se uma análise do mapa de casos da 

doença com o mapa do nível de saneamento básico para se 

explicar a possiblidade do número de casos estar ou não 

vinculados com o maior ou menor percentual de imóveis com 

saneamento básico e possível condição de proliferação do 

vetor. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Fazendo-se um levantamento no número de casos 

confirmados de esquistossomose mansônica nos 32 municípios 

da IV GERES em Pernambuco, realizando-se este 

levantamento nos anos de 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 

2012-2013 e 2014-2015, na base de dados do DATASUS, 

obteve-se os resultados apresentados respectivamente abaixo 

na Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5. 

 

Tabela 1: Casos Positivos de Esquistossomo por Macrorregião 
de Saúde segundo Região de Saúde/Município de Pernambuco 
no Período de 2006-2007. 

Município – IV GERES Total 

Agrestina -- 

Alagoinha -- 

Agrestina -- 

Altinho -- 

Barra de Guabiraba -- 

Belo Jardim -- 

Bezerros -- 

Bonito -- 

Brejo da Madre de Deus -- 

Cachoerinha -- 

Camocim de São Félix -- 

Caruaru -- 

Cupira -- 

Frei Miguelinho -- 

Gravatá -- 

Ibirajuba -- 
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Jataúba -- 

Jurema -- 

Panelas -- 

Pesqueira -- 

Poção -- 

Riacho das Almas -- 

Sairé -- 

Sanharó -- 

Santa Cruz do Capibaribe -- 

Santa Cruz do Cambucá -- 

São Bento do Uma -- 

São Caetano -- 

São Joaquim do Monte -- 

Tacaimbó -- 

Taquaritinga do Norte -- 

Toritama -- 

Vertentes -- 

TOTAL DE CASOS 0 

Fonte: Autoria Própria 

Pode-se verificar que não houve registro de casos da 

doença na base de dados que poderia servir de embasamento 

para o Ministério de Saúde quanto à ocorrência da 

esquistossomose, o que mostra a problemática da falta de 

notificação de casos da doença por parte destes municípios 

junto à Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, 

representando um falso negativo de casos confirmados. 
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Tabela 2: Casos Positivos de Esquistossomo por Macrorregião 
de Saúde segundo Região de Saúde/Município de Pernambuco 
no Período de 2008-2009. 

Município – IV GERES Total 

Agrestina -- 

Alagoinha -- 

Agrestina -- 

Altinho -- 

Barra de Guabiraba -- 

Belo Jardim -- 

Bezerros -- 

Bonito -- 

Brejo da Madre de Deus -- 

Cachoerinha -- 

Camocim de São Félix -- 

Caruaru -- 

Cupira -- 

Frei Miguelinho -- 

Gravatá -- 

Ibirajuba -- 

Jataúba -- 

Jurema -- 

Panelas -- 

Pesqueira -- 

Poção -- 

Riacho das Almas -- 

Sairé -- 

Sanharó -- 
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Santa Cruz do Capibaribe -- 

Santa Cruz do Cambucá -- 

São Bento do Uma -- 

São Caetano -- 

São Joaquim do Monte -- 

Tacaimbó -- 

Taquaritinga do Norte -- 

Toritama -- 

Vertentes -- 

TOTAL DE CASOS 0 

Fonte: Autoria Própria 

Assim como no período de 2006-2007, neste período 

houve o mesmo problema de falta de notificação, falta de 

registro dos casos da doença por parte dos 32 municípios da IV 

GERES. 

 

Tabela 3: Casos Positivos de Esquistossomo por Macrorregião 
de Saúde segundo Região de Saúde/Município de Pernambuco 
no Período de 2010-2011. 

Município – IV GERES Total 

Agrestina -- 

Alagoinha -- 

Agrestina -- 

Altinho -- 

Barra de Guabiraba -- 

Belo Jardim -- 

Bezerros -- 

Bonito -- 
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Brejo da Madre de Deus -- 

Cachoerinha -- 

Camocim de São Félix -- 

Caruaru -- 

Cupira -- 

Frei Miguelinho -- 

Gravatá -- 

Ibirajuba -- 

Jataúba -- 

Jurema -- 

Panelas -- 

Pesqueira -- 

Poção -- 

Riacho das Almas -- 

Sairé 24 

Sanharó -- 

Santa Cruz do Capibaribe -- 

Santa Cruz do Cambucá -- 

São Bento do Uma -- 

São Caetano -- 

São Joaquim do Monte -- 

Tacaimbó -- 

Taquaritinga do Norte -- 

Toritama -- 

Vertentes -- 

TOTAL DE CASOS 24 

Fonte: Autoria Própria 
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Neste período de 2010-2011 percebe-se que apenas o 

município de Sairé realizou o registro de casos confirmados em 

sua área, não havendo notificação dos casos pelos demais 

municípios, o que representa uma problemática para o estudo 

epidemiológico no que tange aos falsos negativos dos casos da 

doença nos demais municípios. 

 

Tabela 4: Casos Positivos de Esquistossomo por Macrorregião 
de Saúde segundo Região de Saúde/Município de Pernambuco 
no Período de 2012-2013. 

Município – IV GERES Total 

Agrestina -- 

Alagoinha -- 

Agrestina -- 

Altinho -- 

Barra de Guabiraba -- 

Belo Jardim -- 

Bezerros -- 

Bonito -- 

Brejo da Madre de Deus -- 

Cachoerinha -- 

Camocim de São Félix -- 

Caruaru -- 

Cupira -- 

Frei Miguelinho -- 

Gravatá -- 

Ibirajuba -- 

Jataúba -- 

Jurema -- 
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Panelas -- 

Pesqueira -- 

Poção -- 

Riacho das Almas -- 

Sairé 53 

Sanharó -- 

Santa Cruz do Capibaribe -- 

Santa Cruz do Cambucá -- 

São Bento do Uma -- 

São Caetano -- 

São Joaquim do Monte -- 

Tacaimbó -- 

Taquaritinga do Norte -- 

Toritama -- 

Vertentes -- 

TOTAL DE CASOS 53 

Fonte: Autoria Própria 

Neste período, percebe-se mais uma vez que apenas o 

município de Sairé realizou o registro dos casos de 

esquistossomose, enquanto os outros municípios não o 

fizeram, constata-se também um aumento do número de casos 

relacionado com o índice pluviométrico ter sido maior no 

período 2012-2013 do que no período 2010-2011, sendo 

1.527,5 mm e 989,3 mm, respectivamente, segundo o Instituto 

Agronômico de Pernambuco-IPA. 
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Tabela 5: Casos Positivos de Esquistossomo por Macrorregião 
de Saúde segundo Região de Saúde/Município de Pernambuco 
no Período de 2014-2015. 

Município – IV GERES Total 

Agrestina 31 

Alagoinha -- 

Agrestina -- 

Altinho 67 

Barra de Guabiraba 51 

Belo Jardim -- 

Bezerros 22 

Bonito 42 

Brejo da Madre de Deus 02 

Cachoerinha 01 

Camocim de São Félix 07 

Caruaru 26 

Cupira 08 

Frei Miguelinho 06 

Gravatá 22 

Ibirajuba -- 

Jataúba -- 

Jurema 40 

Panelas 05 

Pesqueira -- 

Poção -- 

Riacho das Almas 07 

Sairé 37 

Sanharó -- 
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Santa Cruz do Capibaribe 22 

Santa Cruz do Cambucá 02 

São Bento do Uma 04 

São Caetano -- 

São Joaquim do Monte 36 

Tacaimbó 01 

Taquaritinga do Norte 01 

Toritama 16 

Vertentes 48 

TOTAL DE CASOS 504 

Fonte: Autoria Própria 

Neste período já se observa os demais municípios 

pertencentes da IV GERES realizando os registros e 

notificações dos casos de esquistossomose, o que sugeres que 

em períodos anteriores não apareceram casos confirmados da 

doença pela falta de registro dos municípios, o que se torna 

prejudicial para a adequada prestação de assistência, 

financeira também, para os municípios por parte do governo 

federal por meio de políticas públicas.  

Com base nestes dados levantados, pode-se construir o 

gráfico abaixo com o somatório dos casos confirmados de todos 

os períodos por município, conforme representação da Figura 

1. 
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Figura 1: Casos de Esquistossomose nos municípios da IV 
GERES de Pernambuco, no período de 2006 à 2015. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Podem-se visualizar melhor os resultados contidos nas 

tabelas acima, possibilitando verificar que dos 32 municípios 

pertencentes à IV GERES de Pernambuco, os municípios que 

apresentam maior número de casos confirmados da doença 

são Altinho, Barra de Guabiraba, Vertentes e Sairé, seguidos 

por Jurema, Bonito e São Joaquim do Monte. 

Pode-se visualizar melhor esta distribuição no mapa 

abaixo, gerado por georreferenciamento, com dados 

geográficos obtidos por satélite, conforme Figura 2. 
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Figura 2: (a) Mapa com os Municípios da IV GERES de 
Pernambuco. (b) Distribuição do número de casos de 
Esquistossomose por Município da IV GERES. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fonte: Autoria Própria 

Conforme a escala da legenda apresentada, pode-se 

observar que conforme o gráfico acima, os maiores números de 

casos estão distribuídos pelos municípios de Altinho, Barra de 

Guabiraba e Vertentes. 

Logo em seguida pode-se construir o mapa com os 

índices de saneamento básico por município, dados da 

Companhia Pernambucana de Água e Esgoto – Compesa e da 

Secretaria Estadual de Saúde, para se compreender melhor os 

casos da doença nestes municípios e poder confirmar essa 

relação, assim como se há condições nestes municípios de 

proliferação do vetor, observando-se melhor logo abaixo na 

Figura 3. 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ESQUISTOSSOMOSE NOS MUNÍCIPIOS DA IV 
GERES DE PERNAMBUCO ESTABELECIDO POR GEORREFERENCIAMENTO 

417 
 

Figura 3: Percentual de Falta de Saneamento nos Municípios 
da IV GERES de Pernambuco. 

 
Fonte: Autoria Própria 

Com este mapa pode-se perceber que os municípios que 

apresentaram número elevado de casos da doença também 

possuem elevado percentual de residências sem saneamento 

básico, como o caso de Altinho que teve 67 casos e percentual 

de 47,8% de imóveis sem saneamento básico, contudo verifica-

se também, que alguns municípios que apresentaram altos 

índices de falta de saneamento apresentaram baixos números 

de casos da doença, onde se constata a incidência de duas 

hipóteses, primeira é que nestes municípios não há condições 

adequadas para proliferação do vetor, devido à seca e falta de 

água nas bacias hidrográficas nestes municípios, como por 

exemplo, a cidade de Vertentes e a segunda hipótese é a falta 
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de registro e ineficaz notificação dos casos da doença nestes 

municípios. 

Verifica-se uma adequação dos dados quanto aos 

municípios que apresentaram baixos índices de falta de 

saneamento, pois apresentaram poucos casos da doença 

também, como exemplo o município de Caruaru, com 26 casos 

e um percentual de apenas 24,3% das residências não 

atendidas pelo serviço de saneamento básico. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Com os expostos, pode-se concluir que durante alguns 

anos houve negligência no registro e notificação dos casos de 

esquistossomose pelos 32 municípios pertencentes à IV 

GERES, praticamente tendo-se o registro a partir do ano de 

2013, conclui-se também que há uma relação entre número de 

casos da doença e falta de saneamento básico nos municípios, 

assim como a existência de condições para proliferação do 

vetor, devido ao fato de se ter ou não água nos rios que cortam 

as cidades, que por sua vez esta relacionado com a seca nestes 

municípios. 
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RESUMO: O comportamento suicida representa grave 
problema de saúde pública, particularmente nos adolescentes 
onde se tem verificado aumento na proporção de fatores de 
risco. Objetivou-se identificar o risco para comportamento 
suicida em adolescentes escolares de três escolas da rede 
estadual de ensino do município de Barbalha-Ceará. Pesquisa 
exploratória, descritiva, transversal de abordagem quantitativa. 
Participaram 69 adolescentes de 14 a 25 anos, regularmente 
matriculados. Foram utilizados dois instrumentos para coleta de 
dados: Questionário sociodemográfico e Escala de Ideação 
Suicida. Os dados foram analisados por meio da estatística 
descritiva. O estudo apresenta aprovação em Comitê de Ética, 
sob parecer: 2.005.438/2017. Os resultados sociodemográficos 
apresentam 36 adolescentes do sexo masculino e 33 do sexo 
feminino, a maioria solteiros (60), sem atividades trabalhistas 
remuneradas (57), heterossexuais (53), com renda familiar (27) 
e renda própria (30) de um salário mínimo. Da análise Escala 
de Ideação Suicida ressalta-se que nas escola 1, escola 2 e 
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escola 3, a quantidade de adolescentes que apresentaram 
escores que indicam risco para ideação suicida foi de 06, 11 e 
03 respectivamente. Esses dados permitem considerar que um 
número expressivo da população estudada encontra-se em 
situação de risco que pode ser agravada pelos aspectos 
sociodemográficos. Conclui-se que há necessidade de serem 
desenvolvidas ações e estratégias locais direcionadas a 
desmitificar o tema, levar informações pertinentes aos 
adolescentes e educação continuada aos profissionais. 
Palavras-chave: Adolescentes. Comportamento suicida. 

Suicídio. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é descrita como uma etapa do 

desenvolvimento humano, que compreende uma fase 

intermediária entre a infância e a vida adulta, marcada 

sobretudo pelas alterações biológicas da puberdade, atreladas 

à maturidade psicossocial (ALTMANN, 2013; SANTOS; 

RESSEL, 2013). Identifica-se, também, por ser um período de 

variabilidade emocional, da busca e definições da identidade 

sexual, profissional e de valores (SILVA et al., 2014; HESS; 

FALCKE, 2013). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) situa 

adolescência entre a faixa etária de 10 a 19 anos, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), entre 15 e 24 anos de 

idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei 8.069 

de 1990, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente define como sendo criança a pessoa com idade até 

12 anos incompletos e adolescente aquele que estiver entre 12 

e 18 anos (CUPA; KERNIER, 2014; BRASIL, 1990). Para fins 
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de desenvolvimento desse estudo considera-se os limites 

cronológicos da ONU.  

Entender a adolescência envolve considerá-la um 

período subjetivo do desenvolvimento humano que remonta a 

desconstrução do infantil que possibilita que o sujeito estruture 

sua personalidade (LEITE et al., 2011; VIEIRA; SILVEIRA; 

FRANCO, 2011). Esse processo sofre influência de aspectos 

sociais, filosóficos, políticos, econômicos e religiosos que se 

somam ao desenvolvimento afetivo (SILVEIRA et al., 2013a; 

SILVEIRA et al., 2013b). 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). 

O comportamento suicida no adolescente na maioria das 

vezes é resultante das condições de vulnerabilidades 

vivenciadas, sejam elas sociais, individuais ou programáticas 

(ALVES; CADETE, 2014; ALMEIDA et al., 2013). A curiosidade, 

a procura pelo novo, associada a ausência de informações 

apropriadas, a carência de um modelo educacional instigante e 

a precária assistência à saúde, apontam para que o 

adolescente se torne tanto no campo individual, como no 

coletivo, demasiadamente vulnerável (CUPA; KERNIER, 2012; 

ABREU et al., 2010). 

 Para Gomes (2015) e Ferreira et al. (2014) o 

comportamento suicida envolve todo e qualquer ato pelo qual o 

indivíduo ocasiona lesão a si próprio, independentemente da 

intenção letal e consciência da real motivação do ato. Ideação 

suicida, tentativa de suicídio, e o suicídio consumado estão 

inseridos nesse fenômeno. Localiza-se num dos extremos, a 

ideação suicida, compreendida pelos pensamentos, ideias, 
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desejo e planejamento de se matar. E no outro extremo, o 

suicídio consumado, estando a tentativa de suicídio entre eles.   

De acordo com o contexto supracitado o presente estudo 

apresenta como questão norteadora: Os adolescentes das 

escolas estaduais do município de Barbalha-CE apresentam 

risco para comportamento suicida?  

Dados nacionais e internacionais apontam para elevadas 

proporções de comportamento suicida na população 

adolescente. De acordo com Vieira, et al. (2015) foram 

encontrados 164 casos de tentativas de suicídio por 

intoxicações exógenas no período de 2008 a 2013 no estado do 

Matogrosso. Segundo Cantão; Botti (2015), o suicídio provêm 

da comunicação de fatores psicológicos sociais e culturais, no 

ano de 2012 apresentou estimativa de 804 mil óbitos no mundo, 

representando taxa mundial de 11,60 mortes por 100 mil 

habitantes.  

Tem-se como hipótese desse estudo: Os adolescentes 

das escolas estaduais do município de Barbalha apresentam 

risco para comportamento suicida. 

Foram avaliados adolescentes na faixa etária de 14 a 25 

anos considerando que há vulnerabilidade aumentada ao 

suicídio nesse conjunto etário.  Segundo Rodrigues et al. (2012) 

a ideação suicida entre jovens de 15 a 24 anos apresentam um 

índice preocupante (8,6% da população estudada). 

Considerando o impacto social do suicídio na população 

adolescente e os dados epidemiológicos atuais que apontam 

para um aumento expressivo de tentativas e suicídio 

consumado (SIMÕES; CANTÃO; BOTTI, 2015; VIDAL et al., 

2014; ARAÚJO; SILVA; OLIVEIRA, 2013; RODRIGUES, 2009), 

a presente pesquisa busca possibilitar o conhecimento de 

realidades locais, difundir informações sobre a temática, 
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apontar necessidades e fortalecer estratégias de 

enfrentamento. 

Nesse contexto tem-se como objetivo: identificar o risco 

para comportamento suicida 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 desenvolvida nas 

escolas estaduais da zona urbana do município Barbalha – 

Ceará, localizado na Região Metropolitana do Cariri, 

mesorregião do sul do Estado do Ceará. O município situa-se 

aos pés da chapada do Araripe e junto com as cidades de Crato 

e Juazeiro do Norte, compõe o triângulo Crajubar, no vale do 

Cariri. Segundo o censo de 2010, sua população é de 55.323 

habitantes, e a área territorial é de 569.508 (km²). A população 

total de mulheres é de 19.932 e de homens 18.498. Os dados 

demonstram que a população residente na zona urbana totaliza 

63,24% e 36,76% para a zuna rural. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno 

Bruto de Barbalha no ano 2013 corresponde a 567.756.000, o 

Produto Interno Bruto per capita totalizou 9.820r$. 

 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 contendo 

alunos nas faixas etárias de 15 a 24 que totalizam 2.525 

adolescentes, ativos e matriculados.  
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A presente pesquisa trabalhou somente com as três 

escolas estaduais da zona urbana, universo de 2.236 

adolescentes. O estudo considerou então como critérios de 

inclusão: ser adolescente, entre 14 a 25 anos, segundo a ONU 

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 o 

dia/momento da coleta, relacionadas ao desejo de viver, 

ou morrer. Este questionário é validado com adaptação 

e normatização brasileira por Cunha (2001). A presença 

de qualquer escore que seja diferente de zero indica 

risco para comportamento suicida, mas caso a 

pontuação seja igual ou maior que 6 a ideação suicida é 

considerada clinicamente significante. 

O desenvolvimento da pesquisa seguiu os passos: 

 Contactação da Secretaria de Educação da cidade de 

Barbalha-Ceará para obter autorização para coleta de 

dados nas escolas. 
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 Contactação da direção de cada escola escolhida para o 

estudo por meio de oficio e elucidação dos objetivos da 

pesquisa. 

 Contactação dos responsáveis legais dos adolescentes 

para explicitação da pesquisa e solicitação de 

autorização para participação dos adolescentes. Esse 

contato foi realizado através das reuniões desenvolvidas 

no âmbito escolar.  

 Contactação dos adolescentes e aplicação dos 

questionários, foi considerada a 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 

sendo que 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 

confrontados com 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 
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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 

o estudo. Os documentos supracitados foram assinados em 

duas vias de igual valor legal. 

Os adolescentes e responsáveis legais também foram 

informados sobre o caráter voluntário dos participantes, os 

riscos de desconforto ou constrangimento em responder sobre 

o tema investigado que foram minimizados pela garantia do 

anonimato, sigilo das informações prestadas e pela exposição 

dos benefícios esperados com o estudo. 

 

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 exposições das mesmas.  

O Questionário Sociodemográfico permitiu obter 

informações relativas a idade, sexo, escolaridade, cor, estado 

civil, empregabilidade, presença de doença psicológica e/ou 

psiquiátrica e renda familiar dos adolescentes que participaram 

do presente estudo.  Destes, 36 eram do sexo masculino e 33 

do sexo feminino, a maioria solteiros (60 adolescentes), 

verificou-se que 57 eram estudantes e 12 atuavam também em 
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outras profissões. Em relação a cor, a preta predominou, 

totalizando 19 adolescentes.  

Ao analisar a orientação sexual, observou-se número 

maior de heterossexuais (53 adolescentes). No que se refere a 

renda familiar, constatou-se um predomínio de até um salário 

mínimo (27 adolescentes). Em relação a variável de problemas 

psicológicos e psiquiátricos, seis participantes afirmaram que 

possuíam diagnóstico. Foram citados: depressão, transtorno de 

ansiedade e transtorno de personalidade. 

 

Tabela 1: Caracterização do perfil sociodemográfico dos 

participantes da pesquisa. 
Sexo Feminino 33 

Masculino 36 

Estado Civil Solteiro 60 

União Estável 06 

Casado 02 

Separado 01 

Divorciado 00 

Cor Preta 19 

Amarela 16 

Branca 14 

Parda 13 

Indígena 07 

Idade De 14 a 18 anos 46 

De 19 a 22 anos 23 

Maior que 22 anos 02 

Profissão Estudante 57 

Outros 12 

Orientação Sexual Heterossexual 63 

Assexual 04 

Bissexual 02 

Transexual 00 

Homossexual 00 

Travesti 00 

Já foi diagnosticado com 
algum problema psicológico 
ou psiquiátrico? 

Não 63 

Sim 06 

Fonte: Dados da pesquisa 
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As variáveis sociodemográficas são de grande 

importância para identificação das vulnerabilidades individuais, 

sociais e ou programáticas da população. Representam 

significativa importância na compreensão do comportamento 

suicida. Um estudo realizado nas enfermarias de uma clínica 

médica em Santa Catarina, com o objetivo de verificar a ideação 

suicida nos pacientes, apresentou a caracterização de sua 

amostra (1.092 indivíduos): em sua grande maioria homens 

(55,7%), brancos (70,5%), casados (63,5%), com renda familiar 

de dois a quatro salários mínimos (56,6%) (STEFANELLO; 

FURLANETTO, 2012). Na presente pesquisa, predominou: 

sexo masculino (52,17%), de cor preta (auto referido 27,53%), 

e renda familiar de até um salário mínimo (42,02 %). 

No que se refere a idade, um estudo realizado na 

Colômbia, destacou maior frequência de casos de suicídio em 

homens entre 17 e 27 anos, com um pico entre 19 e 21 anos de 

idade, sendo que as mulheres apresentam maior prevalência 

aos 17, 19, 21 e 22 (FRANCO et al., 2017). A presente pesquisa 

foi desenvolvida com adolescentes de 14 a 25 anos, 

apresentando média etária de 18,05.  

Segundo Façanha (2013), no que diz respeito ao estado 

civil, a prevalência do suicídio é maior entre os divorciados, os 

solteiros e os viúvos, nos quais o risco é duas vezes superior 

do que nas pessoas casadas. A situação profissional também 

se apresenta como um fator de risco, principalmente nas 

pessoas em situação de emprego instável. Na pesquisa em tela 

a maioria dos adolescentes 60 (86,60%) são solteiros e não 

desenvolvem atividades trabalhistas remuneradas 57 (82,60%).  

Os valores dos rendimentos domiciliares per capita são 

calculados com base nas informações oriundas da Pesquisa 
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Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). No Ceará esse 

rendimento foi de 751 reais no ano de 2016.  No ano de 2015 o 

rendimento per capita foi de 681 e no ano de 2014, 616 reais 

(IBGE, 2014). Assim, considera-se haver um significativo 

percentual de adolescente vivendo em famílias pobres, sujeitas 

a um conjunto de fatores de risco que podem influenciar à 

adoção de comportamento suicida (FRANCO et al., 2017; 

LOPEZ et al., 2016). 

Machado et al. (2014) considera que os adolescentes 

expostos a quadro socioeconômico baixo, pais desempregados 

e condições de miserabilidade apresentam risco potencial. A 

respeito do contexto familiar é importante considerar os 

conflitos, o estresse proveniente da relação entre pais e filhos, 

como também a violência psicológica no meio intrafamiliar 

(MACHADO; LEITE; BANDO, 2014). 

As vulnerabilidades na adolescência apontam a 

demanda de um cuidado amplo e perceptivo, principalmente 

direcionados aos determinantes e condicionantes de saúde. Os 

adolescentes precisam de condições favoráveis para um 

processo de transição saudável, a despeito disso, observa-se 

um crescimento no número de agravos psicológicos e 

psiquiátricos nesta faixa etária (JUNIOR et al., 2016; ROSA et 

al., 2015; ORES et al., 2012). 

Em Portugal, segundo dados obtidos no estudo 

epidemiológico de saúde mental, mais de um quinto da 

população entrevistada apresentou uma doença mental nos 

últimos doze meses, sendo que as perturbações de humor 

apresentaram a segunda maior prevalência (7,9%). Observou-

se também que as mulheres apresentam mais perturbações 

depressivas e de ansiedade, ao passo que, os homens 
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apresentam mais perturbações de controle de impulsos e/ou 

por abuso de substâncias (FAÇANHA, 2013).   

Diante disso, enfatiza-se o cuidado à saúde do 

adolescente e a prevenção de situações que prejudiquem sua 

integridade, os mesmos necessitam de circunstâncias 

favoráveis para um processo de transformação saudável, visto 

que o contexto histórico e social está diretamente ligado a 

constituição da sua identidade (BERUTTI, 2015; COSTA; 

MACHADO, 2014; AZEVEDO 2012). 

Dos 69 adolescentes que participaram da pesquisa, na 

escola 1, 20 (76,92%), adolescentes apresentaram escore igual 

a zero. Nessa mesma escola seis (23,07%) adolescentes 

apresentaram escore maior que 0, revelando que apresentam 

risco para comportamento suicida.  

Na escola 2, 15 alunos (57,69%) obtiveram escore igual 

a zero e 11 adolescentes (42,30%) apresentaram escore maior 

que 0, mostrando um risco de ideação suicida.  A escola 3, dos 

17 alunos que participaram da pesquisa, 14 (82,35%) 

apresentaram escore igual a zero e três (17,64%) apresentaram 

escore maior que 0.  

 

Tabela 2 - Identificação do risco de comportamento suicida 

em adolescentes escolares do município de Barbalha-CE. 
ESCOLA 1 

Escolar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Escore 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESCOLA 2 

Escolar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Escore 6 1 2 7 2 6 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESCOLA 3 

Escolar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - - - - 

Escore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 3 - - - - - - - - - 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 3 apresenta de modo detalhado os 

questionamentos apresentados aos estudantes e suas 

respostas, caracterizando o risco para o comportamento suicida 

na população estudada conforme a escola participante. 

  

Tabela 3 – Caracterização do risco para comportamento 

suicida em adolescentes escolares do município de 

Barbalha-CE.  
 

Alternativas 
Escola 

01 
% 

Escola 
02 

% 
Escola 

03 
% 

 
Questão 

01 

Tenho um desejo forte de 
viver que é de moderado a 
forte (0) 

21 80,76 22 84,61 16 94,11 

Tenho um desejo fraco de 
viver (1) 

05 19,23 03 11,53 01 5,88 

Não tenho desejo de viver (2) 00 0 01 3,84 00 00 

 
Questão 

02 

Não tenho desejo de morrer 
(0) 

19 73,07 12 46,15 15 88,23 

Tenho um desejo fraco de 
morrer (1) 

05 19,23 13 50,0 02 11,76 

Tenho um desejo de morrer 
que é de moderado a forte (2) 

02 7,69 01 3,84 00 00 

 
 

Questão 
03 

Minhas razões para viver 
pesam mais que minhas 
razões para morrer (0) 

21 
 

80,76 23 88,46 11 64,70 

Minhas razões para viver ou 
morrer são 
aproximadamente iguais (1) 

04 15,38 01 3,84 06 35,29 

Minhas razões para morrer 
pesam mais que minhas 
razões para viver (2) 

01 3,84 02 7,69 00 00 

 
Questão 

04 
 

Não tenho desejo de me 
matar (0) 

25 96,15 18 69,23 16 94,11 

Tenho um desejo fraco de 
me matar (1) 

01 3,84 08 30,76 01  5,88 

Tenho um desejo de me 
matar que é de moderado a 
forte (2) 

00 00 00 00 00 00 
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Questão 

05 

Se tivesse numa situação de 
risco de vida tentaria me 
salvar (0) 

21 80,76 21 80,76 13 76,47 

Se tivesse numa situação de 
risco, deixaria vida ou morte 
ao acaso (1) 

02 7,69 03 11,53 02 11,76 

Se tivesse numa situação de 
risco de vida, não tomaria as 
medidas necessárias para 
evitar a morte (2) 

03 11,53 02 7,69 02 11,76 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O desejo de morrer é apontado como a ponte que leva 

ao comportamento autodestrutivo e caracteriza a insatisfação 

do indivíduo com seu modo de vida no momento atual 

(BOTEGA, 2015; BOTEGA, 2014). Um estudo realizado com 

adolescentes estudantes do ensino fundamental e médio da 

cidade de João Pessoa-Paraíba apresentou prevalência de 

22,2% para ideação suicida (MOREIRA; BASTOS, 2015). 

Observa-se na Tabela 2 deste estudo que das 3 escolas 

analisadas 20 (28,98%) adolescentes apresentaram escore 

maior que zero e consequentemente um risco para ideação 

suicida. 

Resultados simulares são encontrados em uma pesquisa 

sobre perfil de orientação suicida de estudantes adolescentes, 

ao apresentarem elevado comportamento suicida, com 

prevalência de 25,7% que equivale a 140 casos dos jovens 

identificados na escola. Foi observado também que as 

mulheres apresentaram alto risco de comportamento suicida 

27,5% e homens 26,5 % (LOBOA; MORALES, 2016).  

Stefanello; Furlanello (2012) apresenta resultados 

menos expressivos, porém, preocupantes, ao realizar estudo 

nas enfermarias de uma clínica médica em Florianópolis, foram 

analisados 1.092 indivíduos, destes 79 pacientes (7,2 %) 
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referiram ideação suicida por pelo menos vários dias nas 

últimas duas semanas, apresentando taxa significativamente 

maior do sexo feminino (59,5%). Pontua-se que o estudo citado 

não foi desenvolvido especificamente com adolescentes. 

Alves, et al. (2016) ao realizar estudo no Centro de 

Atenção Psicossocial e em Unidades de Saúde da Família 

localizadas em Alagoas-AL, com amostra de 605 pessoas, 202 

pacientes possuíam transtorno mental com risco de tentativa de 

suicídio.  Em consonância, Barbosa et al. (2016) ao buscar 

identificar a condições de vulnerabilidade em estudo com 

adolescente de 10 a 17 anos, verificou que as variáveis “perda 

ou ganho de peso”, “baixo autoestima, “fadiga” e “depressão” 

apresentavam correlação com os achados de comportamento 

suicida.  

Em estudos a depressão é apresenta como o requisito 

mais significativo que leva ao suicídio. Enfatizando ser a causa 

primordial da desistência de viver e é caracterizada como a 

perda de um vínculo que ficou aquém do desejado, estado 

afetivo de angustia e desespero (VASCONCELOS; LÔBO, 

2015; COSTA, 2014; SANTOS; SIQUEIRA, 2011). Na presente 

pesquisa foi investigado se os adolescentes tinham algum 

problema psiquiátrico ou psicológico e encontrou-se seis 

diagnosticados, equivalendo a 8,69% da amostra estudada. 

Palosqui; Sehnem (2014) apontam que cerca de 95% 

das pessoas que cometem ou tentam suicídio possuem um 

transtorno mental diagnosticado. Esse mesmo estudo expõe 

que os pacientes psiquiátricos suicidas são cada vez mais 

jovens. 

Esses dados revelam a pertinência de serem 

desenvolvidas estratégias de enfrentamento ao suicídio na 

população adolescente (MATOS; MARTINS, 2013; 
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VENTURELA, 2011).  Nessa perspectiva considera-se que as 

medidas interventivas direcionadas à saúde do adolescente 

precisam avançar, sendo necessário uma maior interação entre 

os setores saúde, escola, família, assistência social, com foco 

no acolhimento e bem-estar do adolescente (MELO; BARROS; 

ALMEIDA, 2011; PIRES et al., 2015; PORTELLA et al., 2012).  

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 

promoção à saúde, 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).  

Atualmente no Brasil o Programa Saúde na Escola 

(PSE), engloba uma política de governo voltada à 

intersetorialidade que atende aos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde. O PSE se dispõe a ser um novo 

modelo da política de educação em saúde como parcela de 

uma construção para a cidadania que estimula a articulação de 

saberes e a participação de alunos, pais, sociedade, 

comunidade escolar para tratar a educação e saúde de forma 

integral (FELDEN, 2016). 

Destaca-se o fortalecimento da cultura da paz e 

prevenção das violências, a partir da vivência da 

corresponsabilidade nos processos de educação entre 

profissionais da saúde, da educação, responsáveis legais e 

demais membros da comunidade (RAPOSO- VASCONCELOS 

et al., 2016; REISDORFER et al., 2015; QUEIROZ et al., 2013) 
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4 CONCLUSÕES  

 

Considera-se a adolescência uma etapa de relevantes 

mudanças físicas e sociais que provoca a ruptura com o mundo 

da criança e introdução no mundo misterioso dos adultos, 

possibilitando lutos, angústias e crises emocionais, e figura 

como uma fase vulnerável à apresentação de comportamento 

suicida em virtude do processo de mudanças e adequações 

significativas, para os quais nem sempre haverá compreensão 

e apoio. 

 Informações relevantes foram encontradas nesse 

estudo permitindo alertar as seis escolas pesquisadas. Na 

escola 1, seis adolescentes apresentaram risco para ideação 

suicida; na escola 2 foi identificado o maior número (11 

escolares), e na escola 3, três adolescentes participantes 

apresentaram escore indicando risco para comportamento 

suicida.   

Faz-se necessário, diante destes resultados, a 

implementação de medidas para a prevenção ao suicídio. 

Estas, devem 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.  

O presente estudo apresenta como principal limitação o 

contexto sociocultural e religioso acerca do tema que podem 

prejudicar o desenvolvimento de pesquisas de base 

populacional.  Por fim, compreende-se a importância deste 
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tema sugerindo novos estudos que complementem o 

conhecimento sobre o comportamento suicida na adolescência 

e possibilitem aos gestores desenvolverem estratégias e ações 

prioritárias, a fim de contemplar a promoção da saúde de 

adolescentes e a prevenção do suicídio. 
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RESUMO: Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma afecção que 
acomete mais de 400 milhões de pessoas mundialmente e 
apresenta padrão crescente de incidência. Há quantidade 
significativa de gastos e de óbitos anuais relacionados à doença 
e suas complicações. Vaccinium myrtillus é integrante do grupo 
das frutas vermelhas e apresenta compostos, como 
antocianinas, que agem em diversas esferas da 
fisiopatogênese de DM2 e em suas possíveis complicações. O 
objetivo do presente artigo é trazer uma revisão atual acerca da 
eficácia dos extratos de V. myrtillus como possível terapêutica 
auxiliar no tratamento dessa condição clínica. Essa revisão foi 
realizada por meio de pesquisa em bancos de dados 
eletrônicos, sem restrição de idioma, utilizando artigos 
publicados entre os anos de 2012 e 2017, sendo selecionados 
10 artigos. Em todos os artigos foram observados resultados 
satisfatórios, como efeito positivo: em dislipidemia, efeito 
hipoglicemiante, marcadores de retinopatia diabética e 
atividade de enzimática, além de queda na expressão de genes 
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relacionados e atividade oxidante. Conclui-se que os extratos 
de V. myrtillus apresentam ação promissora tanto nas 
desordens ocasionadas por DM2 quanto na patogênese da 
enfermidade. São necessários mais estudos para corroborar os 
achados presentes, como também elucidar melhor os 
mecanismos de ação dos extratos de V. myrtillus sobre DM2 e 
suas complicações. 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 2. Tratamento. 

Vaccinium myrtillus. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Entre os anos de 1980 e 2004 a prevalência e a 

incidência de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) foram 

quadruplicadas como resultado do aumento na incidência de 

obesidade, estilo de vida sedentário e envelhecimento da 

população (NCD RISK FACTOR COLLABORATION, 2016). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

aproximadamente 442 milhões de adultos conviviam com 

Diabetes no ano de 2014, número que se elevou bastante 

especialmente nos países de baixa e média rendas. A 

estimativa de óbitos anuais em decorrência da doença foi de 

aproximadamente 1,5 milhão de pessoas em 2012. A maior 

quantidade de pessoas afetadas com a enfermidade se 

encontra nas regiões do Sudeste Asiático e do Pacífico 

Ocidental (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2016). 

Dados apresentados pela International Diabetes 

Federation (2015) apresentam que os gastos com Diabetes 

Mellitus internacionalmente corresponderam a 12% das 

despesas mundiais no âmbito de saúde, o que significa um 

valor de 673 bilhões de dólares, número este que está estimado 

para elevar-se para 802 bilhões em 2040. 
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Diabetes Mellitus tipo 2 é caracterizado, primariamente, 

por presença de resistência e defeito na secreção de insulina. 

A interação entre secreção defeituosa e resistência faz com que 

haja uma situação de hiperglicemia corpórea resultante de um 

aumento na produção de glicose hepática e queda na absorção 

de glicose periférica. Em fase posterior, a hiperglicemia 

persistente provoca glicotoxicidade, aumento de estresse 

oxidativo e lipotoxicidade, provocando, então, redução adicional 

de secreção de insulina devido à insuficiência progressiva de 

células beta pancreáticas (GUILLAUSSEAU et al., 2008). 

Além da hiperglicemia resultante da insensibilidade à 

insulina, ou da produção insuficiente dessa, há também 

presença de anormalidades lipídicas, as quais são 

caracterizadas por níveis séricos aumentados de triglicerídeos, 

concentrações reduzidas de lipoproteínas de alta densidade 

(HDL) e formação de proteínas de baixa densidade (LDL) 

(BECKMAN; CREAGER; LIBBY, 2002).  

Diabetes Mellitus está relacionado com um número de 

complicações clínicas tardias que incluem um número de 

desordens patológicas, as quais envolvem grandes e pequenos 

vasos sanguíneos, nervos cranianos e periféricos e lentes 

oculares (KUMAR; KUMAR; KUMARI, 2014). 

Foi demonstrado que todas as complicações 

relacionadas ao diabetes apresentam origem comum: são 

resultado da interação de um estado metabólico anormal, 

gerado por disfunção beta-celular, com presença ou ausência 

de diversos outros fatores (genética, susceptibilidade ao dano, 

comorbidades), o que gera um dano celular pela hiperglicemia, 

destacando o estresse oxidativo e as espécies reativas de 

oxigênio (ROS) como peças-chave na fisiopatologia da doença 

(BROWNLEE, 2005).  
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A presença de ROS faz com que sejam ativados 

caminhos de sinalização para o DNA, o que leva ao 

favorecimento de hipertrofia celular, proliferação, 

remodelamento e sinalização apoptótica, o que se manifesta 

fisiopatologicamente como doença arterial coronariana, doença 

arterial periférica, retinopatia, neuropatia e insuficiência renal 

(SCHWARTZ et al., 2017).   

Estudo seccional realizado por Gedbjerg et al. (2017) 

demonstrou que cerca de um terço dos pacientes 

diagnosticados com DM2 apresentam complicações micro e 

macro vasculares já no período do diagnóstico, sugerindo que 

esse muitas vezes é resultado do desenvolvimento das 

morbidades associadas à doença. 

Há um consenso geral de que os alimentos presentes em 

uma dieta baseada em plantas são inteiramente benéficos no 

que se refere à prevenção e ao tratamento de DM2. 

(MCMACKEN; SHAH, 2017) Trinh, Staerk e Jäger (2016) 

encontraram atividade inibitória significativa de α -glicosidase e 

α -amilase em 11 extratos de plantas medicinais vietnamitas. 

Revisão recente encontrou evidências de atividade relevante 

em DM2 em 19 plantas tunisianas (WANNES; MARZOUK, 

2016). Banana-da-terra (Musa × paradisíaca), amora (Morus), 

palmeira-ráfia (Raphia hookeri), sal de ácido orgânico de 

berberine (Berberis vulgaris), cominho preto (Nigella sativa), 

alho (Allium sativum) são alguns dos compostos sobre os quais 

há evidências recentes de envolvimento no manejo de DM2 em 

diferentes esferas da doença (ATKIN; LAIGHT; CUMMINGS, 

2016; ARUN et al., 2017; DADA et al., 2017; DARYABEYGI-

KHOTBEHSARA et al., 2017; RICHE et al., 2017). 

Vaccinium myrtillus faz parte do grupo das chamadas 

“frutas vermelhas” (comumente chamadas berries), termo 



AÇÃO DE EXTRATOS DE VACCINIUM MYRTILLUS SOBRE PATOGÊNESE E 

COMPLICAÇÕES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

450 
 

utilizado para nomear frutas pequenas, doces ou amargas, de 

coloração intensa – como vermelho, azul ou roxo, que crescem 

em arbustos selvagens, podem ser ingeridas isoladas e não 

apresentam sementes de grande porte. Os mais conhecidos 

integrantes desse grupo são: morango (Fragaria × ananassa), 

framboesa (Rubus idaeus), mirtilo (Vaccinium myrtillus), amora-

silvestre (Rubus fruticosus) e arando (Vaccinium macrocarpon) 

(SKROVANKOVA, 2015). 

As berries geralmente são ricas em açúcares, como 

glicose e frutose, e pobres em calorias, apresentando pequena 

quantidade de gorduras e considerável conteúdo de fibras 

dietéticas, como celulose, hemicelulose e pectina; há também 

minerais, vitaminas e fitoquímicos em sua composição. Além 

disso, há considerável quantidade de ácidos orgânicos, os 

quais são: cítrico, málico, tartárico, oxálico e fumárico 

(KOWALENKO, 2005) 

Há uma quantidade significativa de compostos bioativos 

nas frutas vermelhas, o que faz com que apresentem, entre 

eles, alta capacidade antioxidante, resultante da doação de um 

elétron para estabilizar certos compostos e diminuir o dano ao 

corpo humano. Os antioxidantes dietéticos se fazem 

importantes uma vez que auxiliam na diminuição da incidência 

do dano induzido por estresse oxidativo (LOBO et al., 2010). 

A composição das frutas pode apresentar variações que 

são dependentes de uma série de fatores, os quais incluem: 

espécies, variedade, condições climáticas, região, cultivo, 

armazenamento, maturação e tempo de colheita (FANIADIS; 

DROGOUDI; VASILAKAKIS, 2010). 

Vaccinium myrtillus consiste em um arbusto anão 

lenhoso e decíduo, típico e abundante em florestas de média 

fertilidade presentes no hemisfério norte, desenvolve-se em 
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solos ácidos de boa drenagem e apresenta flores isoladas e não 

agrupadas, folhas de coloração rosa-esverdeada e frutos com 

coloração violeta escura (PALÁU, 2015; NESTBY et al., 2010). 

O mirtilo tem sido usado e conhecido pela medicina como 

um remédio contra distúrbios gastrointestinais há muito tempo, 

datando do século XIX os registros do efeito antidiabético do 

extrato da folha de V. myrtillus, pela medicina popular dos alpes 

austríacos. Um dos primeiros médicos interessados na 

abordagem terapêutica da diabetes, através do extrato de 

mirtilo, foi o alemão Rudolf Weil, o qual obteve resultados 

positivos em seus pacientes após a administração de pílulas 

contendo o extrato, principalmente em relação à saude geral e 

ao peso corporal (HELMSTÄDTER, 2012). 

As características biológicas dos extratos de V. myrtillus 

têm sido atribuídas à grande quantidade de antocianinas, grupo 

de flavonóides solúveis em água e que são responsáveis pelas 

cores características dos frutos (BABOVA et al., 2016). Esses 

compostos agem inibindo a ação da enzima α-glicosidase, o 

que diminui a absorção intestinal de glicose, e da proteína 

tirosina fosfatase 1B, evitando seu efeito inibitório sobre a 

expressão de insulina na via de sinalização da insulina. Além 

disso, as antocianinas, em ação conjunta com ácidos fenólicos 

e outros flavonóides presentes nas berries, podem auxiliar a 

regular o metabolismo da glicose, elevar a liberação de insulina, 

atenuar a dislipidemia associada à diabetes e reduzir o estresse 

oxidativo (XIAO et al., 2017). 

As propriedades antioxidantes do mirtilo devem-se tanto 

à sua influência direta (através da transferência de átomos de 

hidrogênio ou de elétrons) ou indireta (por meio de sua 

habilidade de ligação de íons potencialmente pró-oxidativos) 

sobre as reações de oxidação, quanto à sua capacidade em 
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elevar as concentrações intracelulares de glutationa, um 

tripeptídeo que atua como cofator em várias reações 

enzimáticas contra espécies reativas (BLJAJIĆ et al., 2017). 

Atividade inibitória também tem sido atribuída a outros 

compostos presentes no fruto: a pectina, uma das fibras 

presentes, demonstra atividade inibitória sobre a absorção 

intestinal de colesterol e de ácidos biliares. Já os fitosteróis, 

esses agem como inibidores competitivos do colesterol por 

apresentarem estrutura semelhante (ASGARY et al., 2015). 

O objetivo da presente revisão consiste em buscar 

evidências disponíveis acerca dos possíveis benefícios de 

extratos de Vaccinium myrtillus como uma alternativa 

complementar no tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2 e suas 

complicações. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa nas seguintes bases de 

dados: SCIELO, MEDLINE, PUBMED e LILACS. Utilizaram-se 

os seguintes termos de procura: Vaccinium myrtillus, Diabetes 

Mellitus tipo 2. 

Os critérios de inclusão foram: publicações entre 2012 e 

2017, estudos que avaliassem os efeitos de extratos de 

Vaccinium myrtillus sobre Diabetes Mellitus tipo 2, estudos que 

avaliassem compostos presentes em Vaccinium myrtillus com 

possível ação em Diabetes Mellitus tipo 2. Foram revistos 

ensaios clínicos, estudos em animais e estudos in vitro, sem 

restrição de idioma. 

Os critérios de exclusão foram estudos de relatos de 

caso, cartas ao editor, publicações em congressos. 



AÇÃO DE EXTRATOS DE VACCINIUM MYRTILLUS SOBRE PATOGÊNESE E 

COMPLICAÇÕES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

453 
 

A partir dos critérios adotados, foram encontrados 32 

artigos, alguns estavam repetidos nas diferentes bases de 

dados e foram excluídos. Dois revisores independentes (RSA E 

LFE) fizeram uma seleção a partir dos títulos dos artigos 

encontrados inicialmente e, quando disponíveis, dos resumos 

obtidos a partir da busca eletrônica. Caso houvesse 

discordância entre os avaliadores sobre os critérios de inclusão 

e exclusão, era feita uma discussão específica sobre o artigo 

em questão até um consenso final. 

Foram selecionados 13 artigos para compor esta revisão. 

Entretanto, 3 artigos foram excluídos por não terem sido 

encontrados os textos completos. Os artigos originais 

selecionados foram analisados de modo a confirmar se os 

mesmos preenchiam os critérios descritos acima e por fim esta 

revisão foi elaborada com 10 artigos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As tabelas 1 e 2 apresentam dados coletados a partir da 

leitura e análise dos artigos selecionados, servindo de fonte 

para análises futuras. 

O estudo mais antigo analisado foi ensaio clínico 

conduzido por Hoggard et al. (2013). Os pacientes selecionados 

apresentavam metabolismo de glicose prejudicado ou Diabetes 

Mellitus tipo 2 controlado apenas com dieta e estilo de vida. Foi 

comparada a atuação de Mirtoselect, composto rico em 

antocianinas, com a ação de cápsulas inócuas de celulose.  

Mirtoselect consiste em um medicamento que apresenta 

grande quantidade de antocianinas (compostos presentes no 

extrato de V. myrtillus) e que já demonstrou ação em redução 

de marcadores de inflamação em humanos, esteato-hepatite 



AÇÃO DE EXTRATOS DE VACCINIUM MYRTILLUS SOBRE PATOGÊNESE E 

COMPLICAÇÕES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

454 
 

não alcoólica e fibrose associada em ratos (KARLSEN et al., 

2010; KOLEHMAINEN et al., 2012; MORRISON et al., 2015). 

As principais antocianinas presentes nas cápsulas são as 

seguintes: delfinidina-3-galactosídeo, delfinidina-3-glicosídeo, 

delfinidina-3-arabnosídeo, cianidina-3-galactosídeo e cianidina-

3-glicosídeo; além de apresentar outros polifenois em sua 

composição (HOGGARD et al., 2013). 

O grupo de experimento ingeriu cápsulas de Mirtoselect 

após a ingestão de Polycal líquido, composto escolhido, 

segundo os autores, por apresentar-se na forma de 

polissacarídeo, o que mimetizaria de forma mais fiel a dieta 

humana do que o monossacarídeo glicose.  

Todos os voluntários que fizeram uso de Mirtoselect 

apresentaram queda de aproximadamente 18% nos valores de 

glicose plasmática quando comparados com o grupo placebo. 

Não houve diferença considerável na cinética da glicose entre 

os grupos e os valores de glicose foram significativamente 

menores nos tempos 120, 150 e 180 minutos após a ingestão 

de carboidratos no grupo de experimento. O achado de 

diferença nos valores em tempos tardios como 120-180 minutos 

foi explicado como possível intervalo necessário para que os 

ingredientes ativos pudessem fazer seus efeitos, entretanto, tal 

achado contraria o que havia sido encontrado na literatura até 

então, a qual se refere a achados em tempos menores, como 

os primeiros 30 - 45 minutos após a ingestão,  

como mostrado por Törrönen et al. (2009, 2011), que utilizou 

purés dos compostos, e não cápsulas.  

A queda na insulina plasmática no grupo com Mirtoselect 

ocorreu no intervalo de 60-300 minutos após ingestão de 

Polycal e comportou-se como um espelho do que foi encontrado 

para os níveis de glicose (redução de 18% quando comparado 
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com grupo placebo), só não ocorrendo em um dos pacientes 

tratados. Tais achados foram descritos pelos autores como 

resultado de menor concentração de glicose no plasma ou de 

maior sensibilidade à insulina provocada pela medicação. 

 

Tabela 1. Resultados obtidos a partir de ensaios clínicos 
realizados com o uso de V. myrtillus. 

 
 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017 

 

No que se refere à ação sobre a atividade inflamatória, 

não foi observado nenhum efeito sobre a molécula da adipocina 

inflamatória MCP-1, a qual atua recrutando monócitos no 

contexto de inflamação associada à obesidade (PANEE, 2012). 

A justificativa dada pelos autores se refere ao fato da 

necessidade de um provável tempo maior que 300 minutos 

(tempo máximo avaliado durante o estudo) para que pudessem 

ser observados resultados satisfatórios. 

Autor e ano Metodologia Resultados 

MELLO, V. D. F. et 
al., 2017 

Ácido hipúrico foi 
medido através da 

análise de amostras 
de soro, de jejum, de 

indivíduos com 
características de 

síndrome metabólica   

Diminuição 
dos níveis de 

glicose 
plasmática 
em jejum e 
aumento de 

secreção 
insulínica 

HOGGARD, N. et 
al., 2013 

Indivíduos 
receberam cápsulas 

de Mirtoselect ou 
comprimidos inócuos 

de celulose 

Queda nos 
valores de 

glicose e de 
insulina 

plasmáticas 
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Brader et al. (2013) realizaram estudo com 48 ratos 

Zucker, os quais apresentam condições genéticas que 

mimetizam anormalidades presentes em pacientes com 

Diabetes Mellitus tipo 2, incluindo complicações 

cardiovasculares e dislipidemia. O estudo realizou análise de 

extrato de V. myrtillus e foi observado que 98% dos compostos 

eram polifenois, destes, 91,2% eram antocianinas, destas, as 

principais estão em acordo com os compostos presentes em 

Mirtoselect, utilizado por Hoggard et al. (2013). Além disso, 

esse foi o único estudo que, além da análise sanguínea, 

analisou a expressão gênica por meio de RNA mensageiro em 

tecidos dos animais utilizados.  

No que se refere à linha de base dos valores dos lipídios, 

não houve diferença significativa, entretanto, no final do 

experimento os valores de colesterol total no grupo ao qual foi 

administrado V. myrtillus apresentou queda de 21%, além disso, 

nesse mesmo grupo foi observada a maior diminuição do LDL-

colesterol quando comparado com todos os outros grupos: 60% 

(grupo controle, grupo que recebeu fibras e grupo que recebeu 

extrato de Ribes nigrum). Quanto à glicemia de jejum, esta se 

apresentou significativamente menor no grupo que recebeu V. 

myrtillus quando comparado com grupo controle.  

O efeito de V. myrtillus sobre o metabolismo de lipídios 

foi indicado pelos autores como provável resultado de sua 

grande quantidade de antocianinas combinadas com maior 

número de antocianinas complexas, e não resultado de seu teor 

de fibras, uma vez que tanto o extrato de Ribes nigrum quanto 

a dieta rica em fibras, adotados em outros grupos de animais, 

não apresentaram os mesmos efeitos. 

No grupo em que foi administrado V. myrtillus foi 

observado aumento de HDL-colesterol em porcentagem menor 
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do que o esperado quando comparado com ensaios clínicos. 

Tais resultados foram atribuídos à diferença significativa que há 

entre o metabolismo de ratos e de humanos no que se refere 

ao colesterol de alta densidade (HDL) (ERLUND et al., 2008; 

QIN et al., 2009). 

No que se refere à análise de genes, as mudanças na 

expressão destes foram observadas apenas em tecido 

hepático, o que foi relacionado ao fato de não haver detecção 

de antocianinas em músculos e tecido adiposo branco após a 

ingestão de extrato de V. myrtillus (SAKAKIBARA et al., 2009). 

Quando o extrato de V. myrtillus teve seu efeito 

hipoglicemiante comparado com os de blackberry e de milberry, 

foi observado que os dois últimos apresentaram melhores 

resultados em ratos nos quais DM2 foi induzida por meio de 

injeção de estreptozotocina (STZ). Tal efeito foi atribuído ao fato 

de serem observadas quantidades maiores dos compostos 

cianidina-3-glicosídeo e cianidina-3-rutinosídeo, o que 

provavelmente estimula a proliferação de células beta 

pancreáticas ou as protege do estresse oxidativo característico 

da doença (ŞTEFĂNUT et al., 2013). 

Experimento conduzido por Asgary et al. (2015) com a 

indução de DM2 em ratos por meio de injeção de Alloxan 

apresentou resultados similares aos que foram obtidos por 

Brader et al. (2013) e Ştefănut et al (2013): nos animais 

utilizados houve diminuição da glicemia de jejum nos grupos 

fazendo uso de extrato de V. myrtillus quando comparado com 

grupo controle, além da queda nos valores de LDL-colesterol. 

Asgary et al. (2015) também demonstraram que o extrato em 

uso aumentou os níveis de insulina plasmática, além de reduzir 

também os valores de colesterol total, triglicerídeos e VLDL, em 
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contraste com a medicação Glibenclamida, a qual reduziu os 

valores de triglicerídeos e VLDL.  

Ambos os compostos (extrato de V. myrtillus e 

Glibenclamida) apresentaram aumento na quantidade de 

ilhotas pancreáticas dos animais quando comparado com grupo 

de ratos com diabetes e sem tratamento, o que foi comprovado 

após análise histológica dos pâncreas dos animais sacrificados. 

 

Tabela 2. Resultados obtidos a partir de estudos em animais e 
in vitro realizados com uso de V. myrtillus. 

Autor e ano Metodologia Resultados 

BLJAJIĆ, K. et al., 
2017 

Análise 
laboratorial da 
composição 
química e de 
efeitos anti-
diabetes dos 

extratos 
hidroetanólico e 
aquoso da folha 
de V. myrtillus 

Considerável efeito 
inibitório do extrato 

hidroetanólico sobre 
α-glicosidase. 

Restauração da 
concentração de GSH 

em células 
submetidas a 

estresse oxidativo 
induzido por glicose 
pelo extrato aquoso. 

Identificação de 
expressivas 

propriedades 
antioxidantes de 

ambos os extratos 

KARCHEVA-
BAHCHEVANSKA, 
D. P. et al., 2017 

Ação de extratos 
de V. myrtillus 

sobre 
amiloglicosidase e 

α-glicosidase 

Ação mais eficaz de 
extrato aquoso sobre 

amiloglicosidase e 
metanólico sobre α--

glicosidase 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.......................................................continua 
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Tabela 2. Resultados obtidos a partir de estudos em animais e 
in vitro realizados com uso de V. myrtillus (continuação). 

Autor e ano Metodologia Resultados 

SIDOROVA, Y. et 
al., 2017 

Indução de DM2 
por STZ em ratos 
Wistar, os quais 

receberam 
extrato de V. 

myrtillus, de P. 
vulgaris ou 

nenhum 
tratamento. 

Grupo controle 
sem DM2 

Reestabelecimento 
de níveis normais 
de HbA1c. Níveis 
de colesterol total, 

triglicerídeos, HDL e 
LDL semelhantes 
ao grupo que não 
apresentava DM2 

XIAO, T. et al., 
2017 

Análise 
laboratorial da 
composição 
química e de 
efeitos anti-
diabetes de 

quatro tipos de 
berries, incluindo 

de V. myrtillus  

Efeitos 
antioxidantes e 
antidiabéticos 

maiores ou 
menores das 
berries foram 

relacionados com 
as proporções de 

compostos 
polifenólicos em 

suas composições 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017......................................................continua 
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Tabela 2. Resultados obtidos a partir de estudos em animais e 
in vitro realizados com uso de V. myrtillus (continuação). 

Autor e ano Metodologia Resultados 

ASGARY, S. et al., 
2016 

Indução de DM2 
por Alloxan em 
ratos Wistar. 

Grupo controle, 
grupo com DM2 

receberam, 
cada: nenhum 

tratamento, 
Glibenclamida, 
extrato de V. 

myrtillus 

Queda nos valores 
de glicemia de 

jejum, LDL, VLDL, 
colesterol total e 
triglicerídeos . 
Aumento nos 

valores de insulina 
e na quantidade de 
ilhotas pancreáticas 

KIM, J. et al, 2015 
 

Grupo de ratos 
com: DM2 

induzida por 
STZ, DM2 

induzida por STZ 
tratado com 
extrato de V. 

myrtillus, grupo 
controle sem 

DM2  

Queda nos valores 
de marcadores de 

retinopatia diabética 
(VEGF, proteólise 

da zona de oclusão) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017......................................................continua 
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Tabela 2. Resultados obtidos a partir de estudos em animais e 
in vitro realizados com uso de V. myrtillus (continuação). 

Autor e ano Metodologia Resultados 

BRADER, L. et al., 
2013 

Ratos tipo ZDF 
divididos em 
grupos com 4 

dietas: controle, 
V. myrtillus, R. 

nigrum e rica em 
fibras  

Queda nos valores 
de colesterol total e 

de LDL quando 
comparados com os 

outros grupos. 
Queda na 

expressão hepática 
de genes 

relacionados com 
DM2 

ŞTEFĂNUT, M. N. 
et al., 2013 

Indução de DM2 
por STZ em 

ratos Sprague-
Dawley. Grupos 

tratados com 
extrato de V. 

myrtillus, 
blackberry ou 

milberry 

Efeito 
hipoglicemiante 

mais significativo 
em extratos de 
blackberry e de 
milberry quando 
comparados com 

extrato de V. 
myrtillus 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Glibenclamida é um antidiabético oral da classe das 

sulfonilureias, tendo sido amplamente utilizado no tratamento 

de Diabetes Mellitus durante seis décadas (DA SILVA FRANCO 

et al., 2017).  

Estudos mais recentes, como o de Karcheva-

Bahchevanska et al. (2017), focam na ação de determinadas 

enzimas no contexto do Diabetes Mellitus tipos 2: foi testada a 

ação de extrato de V. myrtillus sobre a ação de amiloglicosidase 

e α-glicosidase. O que se pôde observar é que, no que se refere 

à amiloglicosidase, a ação do extrato aquoso foi mais eficaz do 
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que a ação do extrato cetônico, já em relação à α -glicosidade, 

o extrato metanólico obteve melhores resultados do que o 

extrato aquoso. 

A queda na atividade de α-glicosidase por meio do uso 

de inibidores tem se mostrado um dos meios mais eficientes 

para controlar DM2 (CHETHAN; SREERAMA; MALLESHI, 

2008). 

Estudo conduzido por Sidorova et al. (2017) induziu 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) em ratos Wistar por meio de 

método demonstrado por Wilson e Islam (2012): os animais 

receberam injeção de baixa dose de STZ combinada com dieta 

rica em frutose. Os resultados mostraram que o extrato obtido 

a partir de Vaccinium myrtillus foi mais eficiente em 

reestabelecer os níveis normais de hemoglobina glicada 

(HbA1c) nos animais do que o extrato de Phaseolus vulgaris L., 

uma vez que o primeiro apresentou valores normais em 4 dos 

8 ratos, enquanto que o segundo o fez em somente 2 dos 8 

animais. Os valores de HbA1c são relevantes, uma vez que a 

queda nos valores leva a redução nas complicações 

cardiovasculares e na mortalidade relacionados ao diabetes 

(STRATTON et al., 2000). Os valores de colesterol total, 

triglicerídeos, HDL-colesterol e LDL-colesterol nos grupos 

submetidos à utilização dos extratos citados mostraram-se 

bastante semelhantes aos observados no grupo no qual não foi 

induzido o desenvolvimento de DM2 (grupo controle). Além 

disso, foi observada atividade antioxidante no extrato de folhas 

de V. myrtillus, uma vez que os níveis de compostos diênicos 

também apresentaram decréscimo. 

Kim et al. (2015) avaliaram o desfecho relacionado à 

barreira hematorretinal em ratos diabéticos tratados com extrato 

de V. myrtillus. Para tanto, utilizaram ratos com diabetes 
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avançada induzida por estreptozotocina, gerando diversas 

complicações, como formação de microaneurismas, aumento 

da permeabilidade vascular, edema macular, retinopatia 

diabética. Foi observado que o extrato de V. myrtillus 

atrasava/prevenia o aumento da permeabilidade endotelial, 

bem como atuava sobre a regulação do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) e a perda da integridade da zona de 

oclusão.  

O VEGF, potente agente vasodilatador e angiogênico, 

quando aumentado no diabetes pode produzir danos à barreira 

hematorretinal. Por sua vez, as proteínas da zona de oclusão 

desempenham o papel de manter firmemente unidas as células 

endoteliais, e no diabetes essas proteínas apresentam-se em 

quantidades reduzidas, o que gera permeabilidade vascular 

aumentada. Dessa forma, há intenso interesse em compostos 

anti-VEGF por causa de seus potenciais terapêuticos e, dentre 

estes, as antocianinas, fortemente presentes no extrato de V. 

myrtillus. (ZHU et al., 2013) 

O estudo de Mello et al. (2017) abordou a análise do 

ácido hipúrico no soro em jejum, no início do estudo e depois 

de 8 semanas, de 47 indivíduos com características de 

síndrome metabólica. Os participantes foram divididos 

randomicamente entre três grupos de dieta: rica em mirtilos ou 

rica em morangos, framboesas e amoras-brancas-silvestres ou 

pobre nesses tipos de frutas. O primeiro grupo consumiu 

durante o estudo grande quantidade de antocianinas, 

compostos presentes em mirtilos, enquanto o segundo grupo 

consumiu grande quantidade de elagitaninas, presentes nos 

outros frutos. Percebeu-se que os níveis séricos de ácido 

hipúrico estavam aumentados após o período de intervenção 

apenas no grupo que consumiu mirtilos, e esse fato associou-
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se a uma melhora da concentração de glicose plasmática em 

jejum e da secreção insulínica, em indivíduos com síndrome 

metabólica e risco de desenvolver Diabetes Mellitus tipo 2. 

O estudo conduzido por Bljajić et al. (2017) objetivou 

analisar a composição química e os benefícios para tratamento 

do diabetes, tais quais o efeito antioxidante, o efeito inibidor de 

enzimas atuantes na digestão de carboidratos e o efeito 

restaurador de glutationa (GSH) dos extratos aquoso e 

hidroetanólico (etanol/água, 8:2, v/v) de V. myrtillus. A análise 

fitoquímica foi feita através de fluorescência de raio-X com 

reflexão total, que determinou uma quantidade de fenóis e 

flavonoides mais que duas vezes maior no extrato 

hidroetanólico em comparação com o aquoso. Em se tratando 

do efeito antioxidante, apesar de ambos os extratos terem sido 

capazes de interagir com espécies reativas através de vias 

diferentes, reduzindo suas reatividades e suas propriedades 

deletérias, o extrato aquoso apresentou melhor ação 

antioxidante.  

Os extratos também mostraram uma excelente atividade 

inibidora da enzima α-glicosidase, em especial o hidroetanólico, 

que apresentou resultados semelhantes à acarbose, uma droga 

antidiabética padrão utilizada para o mesmo fim. Por fim, o 

extrato aquoso ainda foi capaz de restaurar a concentração de 

glutationa para níveis normais em células submetidas a 

estresse oxidativo induzido por glicose. Os autores estimaram 

que grande parte dessas propriedades antidiabéticas 

apresentadas pelos extratos deve estar relacionada aos seus 

componentes fenólicos. 

Xiao et al. (2017) procurou analisar o perfil polifenólico 

de quatro tipos de berries (blueberry, mulberry, cranberry e 

bilberry, esta última sendo o fruto da espécie V. myrtillus) 
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através de espectrometria de massa por ressonância 

ciclotrônica de íons com transformada de Fourier (FT-ICR MS) 

e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), além de suas 

atividades antioxidantes e atividades inibitórias sobre a enzimas 

α-glicosidase e a Proteína Fosfatase 1B (PTP1B), enzimas 

envolvidas na patogênese do diabetes.  

O conteúdo de antocianinas e o conteúdo fenólico total 

maiores foram os da blueberry, seguida por bilberry, mulberry e 

cranberry, enquanto a quantidade de flavonoides foi maior na 

bilberry, seguida por blueberry, mulberry e cranberry. Enquanto 

o maior efeito inibitório sobre a α-glicosidase foi da mulberry, a 

maior inibição da PTP1B (e também a maior atividade 

antioxidante) foi conseguida pela blueberry, seguida por 

bilberry, mulberry, e cranberry, sugerindo que as antocianinas 

devem ser as principais inibidoras da PTB1B, mas não da α-

glicosidase. Em suma, os efeitos antioxidantes e antidiabéticos 

dos diferentes tipos de berries foram positivamente 

relacionados com seus conteúdos de compostos polifenólicos, 

e a análise do conteúdo da berry obtida da V. myrtillus mostrou 

bons resultados nesses aspectos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Foi observado que os extratos obtidos a partir de 

Vaccinium myrtillus apresentaram resultados positivos e 

promissores no que se refere ao tratamento da esfera de 

desordens ocasionadas pelo Diabetes Mellitus tipo 2. É 

importante destacar que, além da melhora das desordens já 

apresentadas em DM2, foi observada ação positiva também 

sobre enzimas relacionadas com a patogênese da enfermidade, 
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sinalizando possível utilização não apenas na correção das 

complicações, mas também na gênese da doença. 

O número de 10 artigos pode parecer pouco para 

esclarecer o papel de Vaccinium myrtillus no tratamento 

complementar de Diabetes Mellitus tipo 2, uma vez que há 

apenas 2 ensaios clínicos e 5 estudos em animais. Tais 

achados apontam para a importância de se pesquisar mais 

sobre esse tema. Esses resultados não podem ser extrapolados 

para a população, visto que mais estudos devem ser realizados, 

especialmente em humanos.  

Vale salientar que V. myrtillus é livremente 

comercializado no Brasil, sendo amplamente utilizado com 

diversos fins, tendo como vantagem a não apresentação de 

maiores contraindicações. 
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RESUMO: Objetivou-se identificar o panorama nacional e 
internacional sobre estudos de comunicação enquanto 
habilidade para assistência ao paciente oncológico. Trata-se de 
uma revisão integrativa. A análise dos estudos originou as 
categorias temáticas: Comunicação de más notícias a 
pacientes oncológicos; Comunicação nos cuidados paliativos 
em oncologia; Comunicação na ótica dos pacientes portadores 
de câncer; Estratégias e habilidades comunicacionais para 
utilização com pacientes oncológicos; e Comunicação 
terapêutica na oncologia. O estudo evidenciou a importância da 
comunicação no atendimento ao paciente oncológico, assim 
como suas fragilidades quando não é efetivo. 
Palavras-chave: Comunicação. Assistência. Oncologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A comunicação é expressa pela linguagem, configura-se 

como um meio de compartilhamento entre pessoas, as quais 

podem ser semelhantes, mas possuem pensamentos 

diferentes. Tais pensamentos podem ser expressos a partir de 

signos verbais, escritos, gestos, sons, expressões, postura 
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corporal, ambiente físico e manifestam não apenas o que os 

indivíduos pensam, mas seus sentimentos (ARAÚJO, 2011). 

Para se estabelecer o processo comunicativo é necessário um 

emissor, responsável por transmitir a mensagem. Ao ser 

transmitida, a mensagem alcança o receptor, e este, ao 

473ecebe-la, reagirá com uma resposta. Acerca da emissão de 

mensagens, esta pode ser estabelecida via verbal e não verbal 

(STEFANELLI, 2012ª). 

O processo de comunicação é relevante na área da 

saúde, para obtenção de informações úteis com vista à conduta 

terapêutica acertada. Desse modo, a equipe de saúde precisa 

estar atenta à interpretação da linguagem verbal e não verbal 

(ALMEIDA, CIOSAK, 2013).  

O estabelecimento da comunicação autêntica traz 

benefícios aos profissionais de saúde e aos pacientes. Para 

estes, auxilia o estímulo à expressão de pensamentos, 

sentimentos, emoções, expectativas e frustrações, e desta 

forma, facilita o estabelecimento de  vínculo de confiança, 

minimizando medos e anseios, e diminuindo sintomas 

incapacitantes da doença, além de contribuir para a própria 

aceitação de vida e crescimento nas relações (FRANÇA, et al, 

2013; FERNANDES, et. Al., 2013; MACK, et al, 2012), 

principalmente em se tratando de patologias com prognóstico 

ruim, como o câncer. 

No Brasil, o câncer representa um problema de Saúde 

Pública, sendo estimada para o biênio 2016/2017 a ocorrência 

de cerca de 600 mil novos casos de câncer (INCA, 2015). Os 

números mostram o impacto do câncer e a necessidade de 

refletir acerca de diversos aspectos, como estratégias para 

otimizar a comunicação.  
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Neste sentido, destaca-se o câncer nos enquadres 

envoltos ao ato comunicativo e suas características 

epidemiológicas, visto que é uma doença que repercute em 

significativas alterações físicas e psicológicas, que socialmente 

está relacionada ao sofrimento e à morte (PEÇANHA, 2008; 

GRINBERG, 2010). 

A comunicação eficaz pode minimizar o estresse 

psicológico dos portadores do câncer (MOORE, 2013). 

Pacientes evidenciam que a comunicação verbal e não verbal 

é a base de um bom relacionamento interpessoal, além de ser 

uma estratégia de humanização (FRANÇA, et al, 2013). 

No entanto, percebe-se durante o exercício profissional 

o processo de comunicação distante em relação ao que deve 

ser feito, dito ou não dito e o que de fato ocorre quando um 

profissional de saúde vê-se diante do paciente oncológico, 

considerando sua complexidade e as múltiplas facetas 

envolvidas nessa trajetória. Otoni e Barros (2012), afirmam que, 

na prática, os profissionais que atendem pacientes com câncer 

nem sempre estão cientes da importância do processo 

comunicativo. 

Nesse contexto, objetivou-se identificar o panorama 

nacional e internacional sobre estudos de comunicação 

enquanto habilidade para assistência ao paciente oncológico. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, caracteriza pela 

síntese de resultados de pesquisas sobre determinada 

temática, mas sem alterar a filiação epistemológica dos estudos 

que são incluídos (SOARES et al., 2014).  
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A questão norteadora da pesquisa foi: Qual o panorama 

nacional e internacional sobre estudos de comunicação com 

paciente oncológico? As seguintes bases de dados foram 

utilizadas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de 

la Salud (IBECS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF), e 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Para a busca 

utilizou-se os descritores contemplados nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), “comunicação” AND “oncologia”. 

Na base de dados US National Library of Medicine (PUBMED) 

e The Cochrane Library, foram utilizados os termos 

contemplados no Medical Subject Headings (MeSH): “health 

communication” AND “neoplasms”.  

A busca teve como critérios de inclusão: artigos 

publicados no idioma inglês, português ou espanhol; 

disponibilidade do texto completo de forma gratuita, através da 

inserção do título do trabalho no portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES); publicados no período compreendido entre 2006 a 

2015. Foram excluídos os artigos que não atendiam aos 

critérios propostos ou que estivessem repetidos. 

A síntese ocorreu de forma descritiva no que se refere às 

informações dos estudos obtidos em cada uma das pesquisas. 

Os dados oriundos dos artigos, mediante análise dos resultados 

foram agrupados por semelhança e organizados em categorias 

temáticas.  

Do total de 216 artigos encontrados, 16 enfocavam o 

processo comunicativo com o paciente oncológico (figura1). 

 

Figura 1. Diagrama representativo do processo de seleção de 

artigos nas bases de dados LILACS, SCIELO, IBECS, BDENF, 
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THE COCHRANE LIBRARY e PUBMED sobre estudos de 

comunicação realizados na oncologia. Crato, 2016. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Ressalta-se que o estudo é parte de uma dissertação de 

mestrado cujo objetivo foi compreender o processo de 

comunicação que se desenvolve em âmbito hospitalar no 

cuidado de enfermeiros a pacientes oncológicos à luz de 

referencial da Comunicação Terapêutica  (BRITO, 2016). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados contemplam o título do 

artigo, país de origem, objetivos principais e base de dados 

Tabela 1). 
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Tabela 1. Título do artigo, país de origem, objetivo principal e 

base de dados dos estudos Crato, 2016 

 Título do artigo País de 
origem 

Objetivo Principal Base de 
dados 

1 Dificuldades 
metodológicas 
em estudos 
sobre 
comunicação 
médico-paciente 
em Oncologia 
 (COUTINHO; 
COSTA 
JÚNIOR, 2014). 

Brasil Apresentar uma 
revisão das 
publicações sobre 
comunicação de más 
notícias em oncologia 
de adultos, entre 
setembro de 2011 e 
janeiro de 2005. 

LILACS 

2 Notícias difíceis 
e o 
posicionamento 
dos 
oncopediatras: 
revisão 
bibliográfica 
(AFONSO;  
MINAYO, 2013). 

Brasil Discutir e 
compreender as 
experiências de 
oncopediatras diante 
da tarefa de 
comunicar notícias 
difíceis a pacientes e 
familiares. 

LILACS 

3 Um cuidado 
complexo: 
comunicando as 
más notícias em 
oncologia 
(SOUZA; 
SOUZA, 2012). 

Brasil Analisar as 
produções científicas 
que abordam a 
temática de más 
notícias em oncologia 
e discutir a 
comunicação das 
mesmas nesta área. 

BDENF 

4 Conflitos éticos 
na comunicação 
de más notícias 
em Oncologia 
(GEOVANINI; 
BRAZ, 2013). 

Brasil Identificar as 
dificuldades e os 
conflitos éticos 
enfrentados pelos 
médicos oncologistas 
na comunicação de 
diagnósticos e 
prognósticos de 
câncer, tanto na fase 
inicial como no 

LILACS 
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estágio terminal da 
doença. 

5 Importância da 
comunicação 
nos cuidados 
paliativos em 
oncologia 
pediátrica: 
enfoque na 
Teoria 
Humanística de 
Enfermagem 
(FRANÇA, et al., 
2013). 

Brasil Investigar e analisar 
a comunicação nos 
cuidados paliativos 
em oncologia 
pediátrica, sob o 
ponto de vista de 
enfermeiros, com 
base na Teoria 
Humanística de 
Enfermagem. 

LILACS 

6 A comunicação 
na transição 
para os 
cuidados 
paliativos: artigo 
de revisão 
(BORGES; 
SANTOS 
JUNIOR, 2014). 

Brasil Apresentar uma 
breve revisão da 
literatura nacional e 
internacional sobre a 
comunicação na 
transição do cuidado 
curativo para o 
cuidado paliativo em 
oncologia. 

SCIELO 

7 Comunicação 
interpessoal: 
valorização pelo 
paciente 
oncológico em 
uma unidade de 
alta 
complexidade 
em oncologia 
(RENNÓ; 
CAMPOS, 
2014).  

Brasil Analisar a percepção 
dos clientes de um 
ambulatório de 
oncologia da 
UNACON de Poços 
de Caldas, Minas 
Gerais, acerca da 
comunicação 
interpessoal 
profissional-cliente 
na perspectiva da 
humanização da 
assistência e do 
vínculo usuário-
profissional. 

LILACS 

8 Poor 
communication 
in cancer care: 
patient 

Canadá Compreender a 
comunicação útil e 
inútil do ponto de 
vista do paciente e 

PUBMED 
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perspectives on 
what it is and 
what to do about 
it (THORNE et 
al, 2013) 

documentar 
mudanças nas 
necessidades do 
paciente e 
prioridades ao longo 
do tempo.  

9 Preferences of 
Malaysian 
cancer patients 
in 
communication 
of bad news 
(ENG et al., 
2012) 

Malásia Descrever as 
preferências dos 
doentes com câncer 
da Malásia sobre a 
comunicação de más 
notícias. 

PUBMED 

10 Comunicação 
entre 
profissionais de 
saúde e pessoas 
em tratamento 
de câncer 
(OTONI, 
BARROS, 2012) 

Brasil Identificar e analisar 
os estudos que 
avaliam a eficácia 
das estratégias 
utilizadas para 
melhorar a 
comunicação entre 
profissionais de 
saúde e pacientes 
com câncer. 

LILACS 

11 Relação médico-
paciente em 
oncologia: 
medos, 
angústias e 
habilidades 
comunicacionais 
de médicos na 
cidade de 
Fortaleza (CE) 
(SILVA, et al. 
2011) 

Brasil Analisar percepções 
e dificuldades que os 
médicos vivenciam 
frente ao paciente 

oncológico 

LILACS 

12 Comunicação do 
diagnóstico de 
câncer: análise 
do 
comportamento 
médico 
(GOMES; 

Brasil Analisar a conduta de 
médicos 
especialistas em 
oncologia e não 
especialistas quanto 
à comunicação do 

LILACS 
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SILVA; MOTA, 
2009). 

diagnóstico de 
câncer. 

13 O momento do 
diagnóstico e as 
dificuldades 
encontradas 
pelos 
oncologistas 
pediátricos no 
tratamento do 
câncer em Belo 
Horizonte 
(MALTA; 
SCHALL; 
MODENA, 
2009). 

Brasil Descrever o 
momento da 
comunicação do 
diagnóstico do 
câncer infantil para o 
paciente e a família, e 
as principais 
dificuldades 
enfrentadas pelos 
oncologistas 
pediátricos no 
tratamento da criança 
com câncer. 

LILACS 

14 Communication 
skills training for 
healthcare 
professionals 
working with 
people who have 
cancer. 
(MOORE et al., 
2013) 

Chile Para avaliar se a 
communication skills 
training (CST) é 
eficaz em melhorar 
as habilidades de 
comunicação dos 
profissionais de 
saúde envolvidos no 
tratamento do 
câncer, e na melhoria 
do estado de saúde 
do paciente e 
satisfação. 

THE 
COCHRANE 

LIBRARY 

15 Comunicação 
terapêutica na 
Enfermagem: 
dificuldades 
para o cuidar de 
idosos com 
câncer 
(PETERSON; 
CARVALHO, 
2011) 

Brasil Avaliar as 
dificuldades e suas 
respectivas causas 
na percepção do 
enfermeiro, ao 
prestar assistência 
ao paciente idoso 
portador de patologia 
oncológica. 

LILACS 

16 Comunicação 
terapêutica no 
cuidado pré-
operatório de 

Brasil Refletir acerca do 
cuidado pré-
operatório da mulher 
portadora de câncer 

LILACS 



COMUNICAÇÃO ENQUANTO HABILIDADE NA ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA 

481 
 

mastectomia 
(SANTOS et al., 
2010) 

de mama, baseada 
na comunicação 
terapêutica como 
referência do cuidar 
pelo(a) enfermeiro(a) 
atuante na área 
oncológica. 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

As evidências do estudo foram apresentadas em cinco 

categorias temáticas: 1- Comunicação de más notícias a 

pacientes oncológicos; 2- Comunicação nos cuidados paliativos 

em oncologia; 3- Comunicação na ótica dos pacientes 

portadores de câncer; 4- Estratégias e habilidades 

comunicacionais para utilização com pacientes oncológicos e 5- 

Comunicação terapêutica na oncologia. 

 

Categoria 1 - Comunicação de más notícias a pacientes 

oncológicos  

 

A comunicação de notícias difíceis se refere às 

informações que afetam adversa e negativamente a rotina, a 

visão de futuro e os planos de uma pessoa, sendo 

características relevantes, tanto para adultos como para 

familiares de crianças: aspectos psicológicos dos médicos e 

dos pacientes, crenças, e cultura (AFONSO; MINAYO, 2013). 

Dificuldades na comunicação de más notícias estão 

relacionadas à ausência de investimentos para o 

desenvolvimento das habilidades nos currículos da graduação, 

as representações sociais e o simbolismo do câncer, a 

presença de fantasias relacionadas ao conhecimento do 

diagnóstico, e as dificuldades para lidar com a finitude da vida 

(GEOVANINI; BRAZ, 2013). 
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Na comunicação de más notícias, pode ser utilizar 

recursos, com o protocolo Setting up, Perception, Invitation, 

Knowledge, Emotions, Strategy and Summary (SPIKES), o qual 

apresenta passos para a sua realização (SOUZA; SOUZA, 

2012). No entanto, há pouca aceitação pelos médicos do 

SPIKES na prática clínica (GEOVANINI; BRAZ, 2013). 

Um estudo de revisão revelou nos artigos de 

comunicação de más notícias, problemas de aparente definição 

do estudo baseada, uma sobreposição de metodologias nem 

sempre coerentes e uma inconsistência dos resultados que 

impede a análise funcional do processo comunicativo entre 

profissional e paciente (COUTINHO; COSTA JÚNIOR, 2014).  

Identificou-se como os principais conflitos éticos sobre o 

processo comunicativo, a justa adequação moral do uso da 

verdade com o paciente portador de câncer, e o manejo com a 

família na relação médico-paciente (GEOVANINI; BRAZ, 2013). 

Nos quatro artigos analisados que compuseram essa 

categoria, foi possível identificar as seguintes recomendações 

dos autores: carência de estudos sobre a temática que focam 

na percepção dos profissionais, a comunicação, e o 

treinamento de habilidades médicas (AFONSO; MINAYO, 

2013); necessidade de mais estudos de intervenção, com rigor 

metodológico, com a utilização combinada de metodologias e 

mais contribuição da Psicologia (COUTINHO; COSTA JÚNIOR, 

2014); escassez de artigos relacionados a comunicação de más 

notícias e o enfermeiro (SOUZA; SOUZA, 2012); relevância em 

estimular estudos do tema no campo da bioética  (GEOVANINI; 

BRAZ, 2013). 

Os profissionais precisam utilizar as ferramentas da 

comunicação, tanto da verbal como da não verbal, para o 

atendimento aos pacientes oncológicos, devido às diversas 
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nuances da doença, assim como pela presença constante, 

durante a prática clínica, de notícias difíceis para profissionais 

de saúde, pacientes e familiares. 

 

Categoria 2 - Comunicação nos cuidados paliativos em 

oncologia  

 

Os cuidados paliativos objetiva a qualidade de vida e à 

manutenção da dignidade humana no percurso de doença que 

ameaçam a continuidade da vida, na terminalidade desta, na 

morte e no período de luto; sendo necessário o uso adequado 

de habilidades de comunicação (ANCP, 2012).   

Uma revisão da literatura permitiu identificar que as 

principais tendências de produção em cuidados paliativos 

voltam-se para a investigação da qualidade da comunicação 

entre médicos e enfermeiros junto aos pacientes e familiares, 

para treinamentos de habilidades de comunicação e o 

desenvolvimento de protocolos (BORGES; SANTOS JUNIOR, 

2014). 

No que diz respeito a cuidados paliativos com crianças, 

a comunicação autêntica estimula a expressão dos 

pensamentos, dos sentimentos e das expectativas da criança, 

estabelece relação de confiança, humanizando o cuidado. Tal 

forma de cuidar aponta para a necessidade de uma assistência 

humana e holística, desenvolvida através do afago, do olhar, da 

palavra e da escuta, para atender as suas necessidades. 

(FRANÇA et al., 2013). 

As crianças como os seus pais apresentaram 

necessidades físicas e psicológicas durante os cuidados 

paliativos e os autores recomendaram aos profissionais que 
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dispensem mais atenção na perspectiva do cuidado integral 

(THEUNISSEN et al., 2007). 

Os dois artigos pertencentes a essa categoria, fizeram a 

recomendação para a elaboração de estudos futuros, para a 

ampliação do conhecimento como uma estratégia essencial 

para a prática dos cuidados paliativos, direcionada à criança 

com câncer (FRANÇA et al., 2013), e para que possibilitem 

delinear melhor a postura dos profissionais ao realizarem o 

processo comunicativo com o paciente e à família acerca das 

restrições do cuidado que deixa de ser curativo e passa a ser 

paliativo (BORGES; SANTOS JUNIOR, 2014). 

Ressalta-se a necessidade de uma comunicação efetiva 

com os pacientes oncológicos que estão ou estarão em 

cuidados paliativos, para que estes se sintam acolhidos e 

importantes, e que seja minimizado as dúvidas, tendo como 

possível consequência o aceite ao tratamento. 

 

Categoria 3 - Comunicação na ótica dos pacientes 

portadores de câncer  

 

No estudo de Rennó e Campos (2014), os clientes 

apontaram que o processo comunicativo conforta, acalma, 

alivia sintomas, diminui angústias e equilibra. Ressalta-se que, 

de maneira inversa, os ruídos advindos de uma comunicação 

ruidosa provocam angústias, medos, ansiedade, entre outros 

sentimentos negativos.  

Desse modo, a forma como a comunicação acontece 

afeta diretamente o ânimo da clientela (AFONSO; MITRE, 

2013), e quando é realizada de forma não efetiva compromete 

o cuidado humano e integral (BALTOR et al., 2013). 
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Pacientes que enfrentam o câncer estão vulneráveis e 

altamente sintonizadas com as nuances das mensagens ao seu 

redor, sendo a comunicação eficaz responsável por dar suporte, 

conforto, e sustenta a esperança, já a comunicação ineficaz 

favorece deixar o paciente confuso, desorganizado, e com 

angústias (THORNE et al, 2013).  

Em um estudo identificou-se o desejo dos pacientes da 

Malásia em ter a honestidade de seus médicos quando se trata 

de comunicação de más notícias. É importante tentar identificar 

quanta informação é desejada por o paciente antes da 

divulgação de qualquer notícia (ENG et al., 2012). 

Os três artigos que representam essa categoria, 

apontam como recomendação sobre a temática que a 

comunicação é uma das estratégias essenciais para uma 

assistência humanizada (RENNÓ; CAMPOS, 2014);  que a 

resolução de problemas comucacionais são necessárias 

intervenções estratégicas ao nível da cultura organizacional e 

modelos de cuidados (THORNE et al, 2013); e que a realização 

de novos estudos é útil para confirmar a associação desses 

fatores, como os culturais e as preferências de comunicação 

dos pacientes com câncer (ENG et al., 2012). 

Desse modo, ressalta-se que a comunicação realizada 

pelos profissionais podem trazer repercussões positivas ou 

negativas para os pacientes com câncer, e identicar este fato 

pode guiar a assistência de forma mais eficaz. 

 

Categoria 4 - Estratégias e habilidades comunicacionais 

para utilização com pacientes oncológicos  

 

A comunicação é um aspecto essencial na assistência a 

pessoas portadores de câncer, sendo necessária a 
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implementação de estratégias que favoreçam melhoria da 

qualidade da comunicação, afinal, como aponta na literatura, 

nem sempre a comunicação resulta em satisfação e resultados 

positivos para os pacientes (OTONI; BARROS, 2012).  

Quando é a informação do diagnóstico na criança, deve 

ser oferecida aos pais a compreensão necessária sobre a 

doença, o que ajuda no enfrentamento. A dificuldade de tal 

tarefa reside na formulação verbal da informação, mas, 

sobretudo, na carga afetiva de intenso sofrimento e desespero 

que sobre ele será imediatamente depositada após a 

comunicação (MALTA; SCHALL; MODENA, 2009). 

Em uma pesquisa, identificaram-se várias estratégias 

usadas na condução dos treinamentos sobre comunicação, 

como abordagem teórica, prática, dramatização e discussão 

sobre a assistência, e para a avaliação dos treinamentos; em 

que os autores usaram diversos instrumentos, a maioria 

apresentou resultados positivos e as demais foram eficazes 

(OTONI; BARROS, 2012). E quanto ao uso de protocolos 

terapêuticos em comunicação com pacientes com câncer, estes 

tiveram uma tendência de respeitarem o direito do paciente e 

consultá-los na decisão diagnóstica (SILVA, et al. 2011), o que 

torna como sujeito ativo no processo de doença. 

Em um estudo foi possível identificar que vários cursos 

de comunicação parecem ser eficazes em melhorar alguns 

tipos de habilidades de comunicação relacionadas com a 

recolha de informação e habilidades de suporte (MOORE et al., 

2013).  

Recomenda-se nos cinco artigos da categoria: a 

necessidade de realizar mais estudos e debates acerca do tema 

com o intuito da incorporação deste aspecto na formação 

médica (SILVA, et al. 2011); e a realização de mais estudos de 
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estratégias de ensino que tragam informações claras suporte 

(MOORE et al., 2013). Os outros dois estudos apontam a 

ênfase na dificuldade dos profissionais realizarem a 

comunicação  (GOMES; SILVA; MOTA, 2009), principalmente 

quando se trata de dar o diagnóstico, devido a carga afetiva de 

intenso sofrimento e desespero após esta revelação (MALTA; 

SCHALL; MODENA, 2009), sendo necessária a implementação 

de estratégias que favoreçam melhoria da qualidade da 

comunicação (OTONI; BARROS, 2012). 

 

Categoria 5 - Comunicação terapêutica na oncologia  

 

Comunicação terapêutica é a competência do 

profissional de saúde em utilizar o conhecimento acerca da 

comunicação humana para auxiliar o outro a descobrir e 

também utilizar sua capacidade e seu potencial para solucionar 

os conflitos existentes, reconhecer as limitações individuais, 

procurar ajustar o que não pode ser mudado e a enfrentar as 

barreiras à autorrealização, na busca de uma forma de viver 

mais saudável e autônoma possível (SILVA, 2010; 

STEFANELLI, 2012b).  

Um dos estudos da categoria (SANTOS et al. 2010) 

evidenciou que o cuidado pré-operatório da mulher com câncer 

de mama utilizando a comunicação terapêutica permite romper 

com o paradigma tradicional da intervenção de enfermagem e 

internação hospitalar, que se mostram promotores de exclusão 

na participação da organização do autocuidado. 

Já o trabalho de Peterson e Carvalho (2011) identificou 

que os enfermeiros, em sua maioria, encontram dificuldades em 

lidar com os sentimentos negativos, emanados pela situação, 

interferindo no cuidado, e os autores sugerem capacitação que 
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incentive habilidades, como a comunicação terapêutica. 

Apontam ainda, que estudos que abordem a assistência de 

enfermagem com pacientes oncológicos terminais não são 

frequentes na literatura, principalmente relacionados à 

comunicação terapêutica. 

É através da comunicação terapêutica que o profissional 

será um parceiro dos pacientes na etapa de adaptação, com o 

objetivo de aumentar a qualidade de vida do paciente. Gefaell 

(2007) sublinha a comunicação terapêutica como condição sine 

qua non nos enquadres do que está acontecendo no aqui e no 

agora no processo de adoecer, enquadres estes que 

constituem a maneira como são constituídos: o pensamento 

terapêutico; a empatia; a escuta receptiva e reflexiva; o 

respeito, a atenção às emoções do paciente; o 

acompanhamento do paciente em suas reflexões; a ajuda ao 

paciente para aumentar sua dignidade; a autorreflexão e a auto-

observação. 

Diante dos aspectos peculiares da comunicação 

terapêutica, que favorece ajudar o paciente no enfrentamento 

de problemas e agravos de saúde, é possível observar a 

necessidade de sua utilização como recurso fundamental no 

atendimento ao paciente oncológico. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O estudo refletiu acerca da importância do processo 

comunicativo durante o atendimento com o paciente 

oncológico, vislumbrando os benefícios para o enfrentamento 

da doença, assim como o prejuízo para a vida dos portadores 

de câncer quando a comunicação não é efetiva. 
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 Novas pesquisas devem ser realizadas com o intuito da 

verificação mais aprofundada acerca do processo de 

comunicação com os pacientes oncológicos, que possam gerar 

mudanças nos atendimentos prestados pelos profissionais de 

saúde, e  por consequência, otimizar o enfrentamento ao 

processo saúde doença alterado. 
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RESUMO: Objetivou-se identificar o panorama nacional e 
internacional sobre estudos de comunicação enquanto 
habilidade para assistência ao paciente oncológico. Trata-se de 
uma revisão integrativa. A análise dos estudos originou as 
categorias temáticas: Comunicação de más notícias a 
pacientes oncológicos; Comunicação nos cuidados paliativos 
em oncologia; Comunicação na ótica dos pacientes portadores 
de câncer; Estratégias e habilidades comunicacionais para 
utilização com pacientes oncológicos; e Comunicação 
terapêutica na oncologia. O estudo evidenciou a importância da 
comunicação no atendimento ao paciente oncológico, assim 
como suas fragilidades quando não é efetivo. 
Palavras-chave: Comunicação. Assistência. Oncologia. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A comunicação é expressa pela linguagem, configura-se 

como um meio de compartilhamento entre pessoas, as quais 

podem ser semelhantes, mas possuem pensamentos 

diferentes. Tais pensamentos podem ser expressos a partir de 

signos verbais, escritos, gestos, sons, expressões, postura 
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corporal, ambiente físico e manifestam não apenas o que os 

indivíduos pensam, mas seus sentimentos (ARAÚJO, 2011). 

Para se estabelecer o processo comunicativo é necessário um 

emissor, responsável por transmitir a mensagem. Ao ser 

transmitida, a mensagem alcança o receptor, e este, ao recebê-

la, reagirá com uma resposta. Acerca da emissão de 

mensagens, esta pode ser estabelecida via verbal e não verbal 

(STEFANELLI, 2012a). 

O processo de comunicação é relevante na área da 

saúde, para obtenção de informações úteis com vista à conduta 

terapêutica acertada. Desse modo, a equipe de saúde precisa 

estar atenta à interpretação da linguagem verbal e não verbal 

(ALMEIDA, CIOSAK, 2013).  

O estabelecimento da comunicação autêntica traz 

benefícios aos profissionais de saúde e aos pacientes. Para 

estes, auxilia o estímulo à expressão de pensamentos, 

sentimentos, emoções, expectativas e frustrações, e desta 

forma, facilita o estabelecimento de  vínculo de confiança, 

minimizando medos e anseios, e diminuindo sintomas 

incapacitantes da doença, além de contribuir para a própria 

aceitação de vida e crescimento nas relações (FRANÇA, et al, 

2013; FERNANDES, et. al., 2013; MACK, et al, 2012), 

principalmente em se tratando de patologias com prognóstico 

ruim, como o câncer. 

No Brasil, o câncer representa um problema de Saúde 

Pública, sendo estimada para o biênio 2016/2017 a ocorrência 

de cerca de 600 mil novos casos de câncer (INCA, 2015). Os 

números mostram o impacto do câncer e a necessidade de 

refletir acerca de diversos aspectos, como estratégias para 

otimizar a comunicação.  
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Neste sentido, destaca-se o câncer nos enquadres 

envoltos ao ato comunicativo e suas características 

epidemiológicas, visto que é uma doença que repercute em 

significativas alterações físicas e psicológicas, que socialmente 

está relacionada ao sofrimento e à morte (PEÇANHA, 2008; 

GRINBERG, 2010). 

A comunicação eficaz pode minimizar o estresse 

psicológico dos portadores do câncer (MOORE, 2013). 

Pacientes evidenciam que a comunicação verbal e não verbal 

é a base de um bom relacionamento interpessoal, além de ser 

uma estratégia de humanização (FRANÇA, et al, 2013). 

No entanto, percebe-se durante o exercício profissional 

o processo de comunicação distante em relação ao que deve 

ser feito, dito ou não dito e o que de fato ocorre quando um 

profissional de saúde vê-se diante do paciente oncológico, 

considerando sua complexidade e as múltiplas facetas 

envolvidas nessa trajetória. Otoni e Barros (2012), afirmam que, 

na prática, os profissionais que atendem pacientes com câncer 

nem sempre estão cientes da importância do processo 

comunicativo. 

Nesse contexto, objetivou-se identificar o panorama 

nacional e internacional sobre estudos de comunicação 

enquanto habilidade para assistência ao paciente oncológico. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, caracteriza pela 

síntese de resultados de pesquisas sobre determinada 

temática, mas sem alterar a filiação epistemológica dos estudos 

que são incluídos (SOARES et al., 2014).  
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A questão norteadora da pesquisa foi: Qual o panorama 

nacional e internacional sobre estudos de comunicação com 

paciente oncológico? As seguintes bases de dados foram 

utilizadas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de 

la Salud (IBECS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF), e 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Para a busca 

utilizou-se os descritores contemplados nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), “comunicação” AND “oncologia”. 

Na base de dados US National Library of Medicine (PUBMED) 

e The Cochrane Library, foram utilizados os termos 

contemplados no Medical Subject Headings (MeSH): “health 

communication” AND “neoplasms”.  

A busca teve como critérios de inclusão: artigos 

publicados no idioma inglês, português ou espanhol; 

disponibilidade do texto completo de forma gratuita, através da 

inserção do título do trabalho no portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES); publicados no período compreendido entre 2006 a 

2015. Foram excluídos os artigos que não atendiam aos 

critérios propostos ou que estivessem repetidos. 

A síntese ocorreu de forma descritiva no que se refere às 

informações dos estudos obtidos em cada uma das pesquisas. 

Os dados oriundos dos artigos, mediante análise dos resultados 

foram agrupados por semelhança e organizados em categorias 

temáticas.  

Do total de 216 artigos encontrados, 16 enfocavam o 

processo comunicativo com o paciente oncológico (figura1). 

 

Figura 1. Diagrama representativo do processo de seleção de 

artigos nas bases de dados LILACS, SCIELO, IBECS, BDENF, 
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THE COCHRANE LIBRARY e PUBMED sobre estudos de 

comunicação realizados na oncologia. Crato, 2016. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Ressalta-se que o estudo é parte de uma dissertação de 

mestrado cujo objetivo foi compreender o processo de 

comunicação que se desenvolve em âmbito hospitalar no 

cuidado de enfermeiros a pacientes oncológicos à luz de 

referencial da Comunicação Terapêutica  (BRITO, 2016). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados contemplam o título do 

artigo, país de origem, objetivos principais e base de dados 

(figura 2). 
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Figura 2. Título do artigo, país de origem, objetivo principal e 

base de dados dos estudos Crato, 2016 

 Título do artigo País de 
origem 

Objetivo Principal Base de 
dados 

1 Dificuldades 
metodológicas 
em estudos 
sobre 
comunicação 
médico-paciente 
em Oncologia 
 (COUTINHO; 
COSTA 
JÚNIOR, 2014). 

Brasil Apresentar uma 
revisão das 
publicações sobre 
comunicação de más 
notícias em oncologia 
de adultos, entre 
setembro de 2011 e 
janeiro de 2005. 

LILACS 

2 Notícias difíceis 
e o 
posicionamento 
dos 
oncopediatras: 
revisão 
bibliográfica 
(AFONSO;  
MINAYO, 2013). 

Brasil Discutir e 
compreender as 
experiências de 
oncopediatras diante 
da tarefa de 
comunicar notícias 
difíceis a pacientes e 
familiares. 

LILACS 

3 Um cuidado 
complexo: 
comunicando as 
más notícias em 
oncologia 
(SOUZA; 
SOUZA, 2012). 

Brasil Analisar as 
produções científicas 
que abordam a 
temática de más 
notícias em oncologia 
e discutir a 
comunicação das 
mesmas nesta área. 

BDENF 

4 Conflitos éticos 
na comunicação 
de más notícias 
em Oncologia 
(GEOVANINI; 
BRAZ, 2013). 

Brasil Identificar as 
dificuldades e os 
conflitos éticos 
enfrentados pelos 
médicos oncologistas 
na comunicação de 
diagnósticos e 
prognósticos de 
câncer, tanto na fase 
inicial como no 

LILACS 
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estágio terminal da 
doença. 

5 Importância da 
comunicação 
nos cuidados 
paliativos em 
oncologia 
pediátrica: 
enfoque na 
Teoria 
Humanística de 
Enfermagem 
(FRANÇA, et al., 
2013). 

Brasil Investigar e analisar 
a comunicação nos 
cuidados paliativos 
em oncologia 
pediátrica, sob o 
ponto de vista de 
enfermeiros, com 
base na Teoria 
Humanística de 
Enfermagem. 

LILACS 

6 A comunicação 
na transição 
para os 
cuidados 
paliativos: artigo 
de revisão 
(BORGES; 
SANTOS 
JUNIOR, 2014). 

Brasil Apresentar uma 
breve revisão da 
literatura nacional e 
internacional sobre a 
comunicação na 
transição do cuidado 
curativo para o 
cuidado paliativo em 
oncologia. 

SCIELO 

7 Comunicação 
interpessoal: 
valorização pelo 
paciente 
oncológico em 
uma unidade de 
alta 
complexidade 
em oncologia 
(RENNÓ; 
CAMPOS, 
2014).  

Brasil Analisar a percepção 
dos clientes de um 
ambulatório de 
oncologia da 
UNACON de Poços 
de Caldas, Minas 
Gerais, acerca da 
comunicação 
interpessoal 
profissional-cliente 
na perspectiva da 
humanização da 
assistência e do 
vínculo usuário-
profissional. 

LILACS 

8 Poor 
communication 
in cancer care: 
patient 

Canadá Compreender a 
comunicação útil e 
inútil do ponto de 
vista do paciente e 

PUBMED 
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perspectives on 
what it is and 
what to do about 
it (THORNE et 
al, 2013) 

documentar 
mudanças nas 
necessidades do 
paciente e 
prioridades ao longo 
do tempo.  

9 Preferences of 
Malaysian 
cancer patients 
in 
communication 
of bad news 
(ENG et al., 
2012) 

Malásia Descrever as 
preferências dos 
doentes com câncer 
da Malásia sobre a 
comunicação de más 
notícias. 

PUBMED 

10 Comunicação 
entre 
profissionais de 
saúde e pessoas 
em tratamento 
de câncer 
(OTONI, 
BARROS, 2012) 

Brasil Identificar e analisar 
os estudos que 
avaliam a eficácia 
das estratégias 
utilizadas para 
melhorar a 
comunicação entre 
profissionais de 
saúde e pacientes 
com câncer. 

LILACS 

11 Relação médico-
paciente em 
oncologia: 
medos, 
angústias e 
habilidades 
comunicacionais 
de médicos na 
cidade de 
Fortaleza (CE) 
(SILVA, et al. 
2011) 

Brasil Analisar percepções 
e dificuldades que os 
médicos vivenciam 
frente ao paciente 

oncológico 

LILACS 

12 Comunicação do 
diagnóstico de 
câncer: análise 
do 
comportamento 
médico 
(GOMES; 

Brasil Analisar a conduta de 
médicos 
especialistas em 
oncologia e não 
especialistas quanto 
à comunicação do 

LILACS 
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SILVA; MOTA, 
2009). 

diagnóstico de 
câncer. 

13 O momento do 
diagnóstico e as 
dificuldades 
encontradas 
pelos 
oncologistas 
pediátricos no 
tratamento do 
câncer em Belo 
Horizonte 
(MALTA; 
SCHALL; 
MODENA, 
2009). 

Brasil Descrever o 
momento da 
comunicação do 
diagnóstico do 
câncer infantil para o 
paciente e a família, e 
as principais 
dificuldades 
enfrentadas pelos 
oncologistas 
pediátricos no 
tratamento da criança 
com câncer. 

LILACS 

14 Communication 
skills training for 
healthcare 
professionals 
working with 
people who have 
cancer. 
(MOORE et al., 
2013) 

Chile Para avaliar se a 
communication skills 
training (CST) é 
eficaz em melhorar 
as habilidades de 
comunicação dos 
profissionais de 
saúde envolvidos no 
tratamento do 
câncer, e na melhoria 
do estado de saúde 
do paciente e 
satisfação. 

THE 
COCHRANE 

LIBRARY 

15 Comunicação 
terapêutica na 
Enfermagem: 
dificuldades 
para o cuidar de 
idosos com 
câncer 
(PETERSON; 
CARVALHO, 
2011) 

Brasil Avaliar as 
dificuldades e suas 
respectivas causas 
na percepção do 
enfermeiro, ao 
prestar assistência 
ao paciente idoso 
portador de patologia 
oncológica. 

LILACS 

16 Comunicação 
terapêutica no 
cuidado pré-
operatório de 

Brasil Refletir acerca do 
cuidado pré-
operatório da mulher 
portadora de câncer 

LILACS 
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mastectomia 
(SANTOS et al., 
2010) 

de mama, baseada 
na comunicação 
terapêutica como 
referência do cuidar 
pelo(a) enfermeiro(a) 
atuante na área 
oncológica. 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

As evidências do estudo foram apresentadas em cinco 

categorias temáticas: 1- Comunicação de más notícias a 

pacientes oncológicos; 2- Comunicação nos cuidados paliativos 

em oncologia; 3- Comunicação na ótica dos pacientes 

portadores de câncer; 4- Estratégias e habilidades 

comunicacionais para utilização com pacientes oncológicos e 5- 

Comunicação terapêutica na oncologia. 

 

Categoria 1 - Comunicação de más notícias a pacientes 

oncológicos  

 

A comunicação de notícias difíceis se refere às 

informações que afetam adversa e negativamente a rotina, a 

visão de futuro e os planos de uma pessoa, sendo 

características relevantes, tanto para adultos como para 

familiares de crianças: aspectos psicológicos dos médicos e 

dos pacientes, crenças, e cultura (AFONSO; MINAYO, 2013). 

Dificuldades na comunicação de más notícias estão 

relacionadas à ausência de investimentos para o 

desenvolvimento das habilidades nos currículos da graduação, 

as representações sociais e o simbolismo do câncer, a 

presença de fantasias relacionadas ao conhecimento do 

diagnóstico, e as dificuldades para lidar com a finitude da vida 

(GEOVANINI; BRAZ, 2013). 
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Na comunicação de más notícias, pode ser utilizar 

recursos, com o protocolo Setting up, Perception, Invitation, 

Knowledge, Emotions, Strategy and Summary (SPIKES), o qual 

apresenta passos para a sua realização (SOUZA; SOUZA, 

2012). No entanto, há pouca aceitação pelos médicos do 

SPIKES na prática clínica (GEOVANINI; BRAZ, 2013). 

Um estudo de revisão revelou nos artigos de 

comunicação de más notícias, problemas de aparente definição 

do estudo baseada, uma sobreposição de metodologias nem 

sempre coerentes e uma inconsistência dos resultados que 

impede a análise funcional do processo comunicativo entre 

profissional e paciente (COUTINHO; COSTA JÚNIOR, 2014).  

Identificou-se como os principais conflitos éticos sobre o 

processo comunicativo, a justa adequação moral do uso da 

verdade com o paciente portador de câncer, e o manejo com a 

família na relação médico-paciente (GEOVANINI; BRAZ, 2013). 

Nos quatro artigos analisados que compuseram essa 

categoria, foi possível identificar as seguintes recomendações 

dos autores: carência de estudos sobre a temática que focam 

na percepção dos profissionais, a comunicação, e o 

treinamento de habilidades médicas (AFONSO; MINAYO, 

2013); necessidade de mais estudos de intervenção, com rigor 

metodológico, com a utilização combinada de metodologias e 

mais contribuição da Psicologia (COUTINHO; COSTA JÚNIOR, 

2014); escassez de artigos relacionados a comunicação de más 

notícias e o enfermeiro (SOUZA; SOUZA, 2012); relevância em 

estimular estudos do tema no campo da bioética  (GEOVANINI; 

BRAZ, 2013). 

Os profissionais precisam utilizar as ferramentas da 

comunicação, tanto da verbal como da não verbal, para o 

atendimento aos pacientes oncológicos, devido às diversas 
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nuances da doença, assim como pela presença constante, 

durante a prática clínica, de notícias difíceis para profissionais 

de saúde, pacientes e familiares. 

 

Categoria 2 - Comunicação nos cuidados paliativos em 

oncologia  

 

Os cuidados paliativos objetiva a qualidade de vida e à 

manutenção da dignidade humana no percurso de doença que 

ameaçam a continuidade da vida, na terminalidade desta, na 

morte e no período de luto; sendo necessário o uso adequado 

de habilidades de comunicação (ANCP, 2012).   

Uma revisão da literatura permitiu identificar que as 

principais tendências de produção em cuidados paliativos 

voltam-se para a investigação da qualidade da comunicação 

entre médicos e enfermeiros junto aos pacientes e familiares, 

para treinamentos de habilidades de comunicação e o 

desenvolvimento de protocolos (BORGES; SANTOS JUNIOR, 

2014). 

No que diz respeito a cuidados paliativos com crianças, 

a comunicação autêntica estimula a expressão dos 

pensamentos, dos sentimentos e das expectativas da criança, 

estabelece relação de confiança, humanizando o cuidado. Tal 

forma de cuidar aponta para a necessidade de uma assistência 

humana e holística, desenvolvida através do afago, do olhar, da 

palavra e da escuta, para atender as suas necessidades. 

(FRANÇA et al., 2013). 

As crianças como os seus pais apresentaram 

necessidades físicas e psicológicas durante os cuidados 

paliativos e os autores recomendaram aos profissionais que 
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dispensem mais atenção na perspectiva do cuidado integral 

(THEUNISSEN et al., 2007). 

Os dois artigos pertencentes a essa categoria, fizeram a 

recomendação para a elaboração de estudos futuros, para a 

ampliação do conhecimento como uma estratégia essencial 

para a prática dos cuidados paliativos, direcionada à criança 

com câncer (FRANÇA et al., 2013), e para que possibilitem 

delinear melhor a postura dos profissionais ao realizarem o 

processo comunicativo com o paciente e à família acerca das 

restrições do cuidado que deixa de ser curativo e passa a ser 

paliativo (BORGES; SANTOS JUNIOR, 2014). 

Ressalta-se a necessidade de uma comunicação efetiva 

com os pacientes oncológicos que estão ou estarão em 

cuidados paliativos, para que estes se sintam acolhidos e 

importantes, e que seja minimizado as dúvidas, tendo como 

possível consequência o aceite ao tratamento. 

 

Categoria 3 - Comunicação na ótica dos pacientes 

portadores de câncer  

 

No estudo de Rennó e Campos (2014), os clientes 

apontaram que o processo comunicativo conforta, acalma, 

alivia sintomas, diminui angústias e equilibra. Ressalta-se que, 

de maneira inversa, os ruídos advindos de uma comunicação 

ruidosa provocam angústias, medos, ansiedade, entre outros 

sentimentos negativos.  

Desse modo, a forma como a comunicação acontece 

afeta diretamente o ânimo da clientela (AFONSO; MITRE, 

2013), e quando é realizada de forma não efetiva compromete 

o cuidado humano e integral (BALTOR et al., 2013). 
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Pacientes que enfrentam o câncer estão vulneráveis e 

altamente sintonizadas com as nuances das mensagens ao seu 

redor, sendo a comunicação eficaz responsável por dar suporte, 

conforto, e sustenta a esperança, já a comunicação ineficaz 

favorece deixar o paciente confuso, desorganizado, e com 

angústias (THORNE et al, 2013).  

Em um estudo identificou-se o desejo dos pacientes da 

Malásia em ter a honestidade de seus médicos quando se trata 

de comunicação de más notícias. É importante tentar identificar 

quanta informação é desejada por o paciente antes da 

divulgação de qualquer notícia (ENG et al., 2012). 

Os três artigos que representam essa categoria, 

apontam como recomendação sobre a temática que a 

comunicação é uma das estratégias essenciais para uma 

assistência humanizada (RENNÓ; CAMPOS, 2014);  que a 

resolução de problemas comucacionais são necessárias 

intervenções estratégicas ao nível da cultura organizacional e 

modelos de cuidados (THORNE et al, 2013); e que a realização 

de novos estudos é útil para confirmar a associação desses 

fatores, como os culturais e as preferências de comunicação 

dos pacientes com câncer (ENG et al., 2012). 

Desse modo, ressalta-se que a comunicação realizada 

pelos profissionais podem trazer repercussões positivas ou 

negativas para os pacientes com câncer, e identicar este fato 

pode guiar a assistência de forma mais eficaz. 

 

Categoria 4 - Estratégias e habilidades comunicacionais 

para utilização com pacientes oncológicos  

 

A comunicação é um aspecto essencial na assistência a 

pessoas portadores de câncer, sendo necessária a 
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implementação de estratégias que favoreçam melhoria da 

qualidade da comunicação, afinal, como aponta na literatura, 

nem sempre a comunicação resulta em satisfação e resultados 

positivos para os pacientes (OTONI; BARROS, 2012).  

Quando é a informação do diagnóstico na criança, deve 

ser oferecida aos pais a compreensão necessária sobre a 

doença, o que ajuda no enfrentamento. A dificuldade de tal 

tarefa reside na formulação verbal da informação, mas, 

sobretudo, na carga afetiva de intenso sofrimento e desespero 

que sobre ele será imediatamente depositada após a 

comunicação (MALTA; SCHALL; MODENA, 2009). 

Em uma pesquisa, identificaram-se várias estratégias 

usadas na condução dos treinamentos sobre comunicação, 

como abordagem teórica, prática, dramatização e discussão 

sobre a assistência, e para a avaliação dos treinamentos; em 

que os autores usaram diversos instrumentos, a maioria 

apresentou resultados positivos e as demais foram eficazes 

(OTONI; BARROS, 2012). E quanto ao uso de protocolos 

terapêuticos em comunicação com pacientes com câncer, estes 

tiveram uma tendência de respeitarem o direito do paciente e 

consultá-los na decisão diagnóstica (SILVA, et al. 2011), o que 

torna como sujeito ativo no processo de doença. 

Em um estudo foi possível identificar que vários cursos 

de comunicação parecem ser eficazes em melhorar alguns 

tipos de habilidades de comunicação relacionadas com a 

recolha de informação e habilidades de suporte (MOORE et al., 

2013).  

Recomenda-se nos cinco artigos da categoria: a 

necessidade de realizar mais estudos e debates acerca do tema 

com o intuito da incorporação deste aspecto na formação 

médica (SILVA, et al. 2011); e a realização de mais estudos de 
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estratégias de ensino que tragam informações claras suporte 

(MOORE et al., 2013). Os outros dois estudos apontam a 

ênfase na dificuldade dos profissionais realizarem a 

comunicação  (GOMES; SILVA; MOTA, 2009), principalmente 

quando se trata de dar o diagnóstico, devido a carga afetiva de 

intenso sofrimento e desespero após esta revelação (MALTA; 

SCHALL; MODENA, 2009), sendo necessária a implementação 

de estratégias que favoreçam melhoria da qualidade da 

comunicação (OTONI; BARROS, 2012). 

 

Categoria 5 - Comunicação terapêutica na oncologia  

 

Comunicação terapêutica é a competência do 

profissional de saúde em utilizar o conhecimento acerca da 

comunicação humana para auxiliar o outro a descobrir e 

também utilizar sua capacidade e seu potencial para solucionar 

os conflitos existentes, reconhecer as limitações individuais, 

procurar ajustar o que não pode ser mudado e a enfrentar as 

barreiras à autorrealização, na busca de uma forma de viver 

mais saudável e autônoma possível (SILVA, 2010; 

STEFANELLI, 2012b).  

Um dos estudos da categoria (SANTOS et al. 2010) 

evidenciou que o cuidado pré-operatório da mulher com câncer 

de mama utilizando a comunicação terapêutica permite romper 

com o paradigma tradicional da intervenção de enfermagem e 

internação hospitalar, que se mostram promotores de exclusão 

na participação da organização do autocuidado. 

Já o trabalho de Peterson e Carvalho (2011) identificou 

que os enfermeiros, em sua maioria, encontram dificuldades em 

lidar com os sentimentos negativos, emanados pela situação, 

interferindo no cuidado, e os autores sugerem capacitação que 
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incentive habilidades, como a comunicação terapêutica. 

Apontam ainda, que estudos que abordem a assistência de 

enfermagem com pacientes oncológicos terminais não são 

frequentes na literatura, principalmente relacionados à 

comunicação terapêutica. 

É através da comunicação terapêutica que o profissional 

será um parceiro dos pacientes na etapa de adaptação, com o 

objetivo de aumentar a qualidade de vida do paciente. Gefaell 

(2007) sublinha a comunicação terapêutica como condição sine 

qua non nos enquadres do que está acontecendo no aqui e no 

agora no processo de adoecer, enquadres estes que 

constituem a maneira como são constituídos: o pensamento 

terapêutico; a empatia; a escuta receptiva e reflexiva; o 

respeito, a atenção às emoções do paciente; o 

acompanhamento do paciente em suas reflexões; a ajuda ao 

paciente para aumentar sua dignidade; a autorreflexão e a auto-

observação. 

Diante dos aspectos peculiares da comunicação 

terapêutica, que favorece ajudar o paciente no enfrentamento 

de problemas e agravos de saúde, é possível observar a 

necessidade de sua utilização como recurso fundamental no 

atendimento ao paciente oncológico. 

 

6 CONCLUSÕES  

 

O estudo refletiu acerca da importância do processo 

comunicativo durante o atendimento com o paciente 

oncológico, vislumbrando os benefícios para o enfrentamento 

da doença, assim como o prejuízo para a vida dos portadores 

de câncer quando a comunicação não é efetiva. 
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 Novas pesquisas devem ser realizadas com o intuito da 

verificação mais aprofundada acerca do processo de 

comunicação com os pacientes oncológicos, que possam gerar 

mudanças nos atendimentos prestados pelos profissionais de 

saúde, e  por consequência, otimizar o enfrentamento ao 

processo saúde doença alterado. 
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RESUMO: Segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer 
é uma das doenças que mais mata em todo mundo com cerca 
de 8,8 milhões de mortes por ano, sendo o câncer de estômago 
um dos principais tipos de câncer com elevada mortalidade. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi o gerenciamento e avaliação 
dos índices de mortalidade por câncer de estômago em 
território nacional. Para isso, foi realizado um estudo 
documental-retrospectivo a partir de dados obtidos no Atlas On-
line de Mortalidade (INCA – Ministério da Saúde). Com esse 
estudo, foi possível observar uma diminuição na taxa de 
mortalidade do câncer gástrico no país, com exceção das taxas 
de mortalidade nas regiões Norte e Nordeste, o que deve estar 
associado a mudanças de hábitos comportamentais e 
imolementação de políticas públicas de prevenção. Foi 
observado ainda que independente de sexo essa neoplasia 
apresenta uma maior taxa de mortalidade a partir dos 30 anos 
de idade, havendo o maior número de mortes a partir dos 70 
anos, sendo os homens as principais vítimas deste tipo de 
câncer. Concluindo, evidenciamos que apesar das elevadas 
taxas de mortalidade por câncer de estômago no Brasil, 
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observou-se uma redução da mortalidade por câncer de 
estômago na maior parte do país. 
Palavras-chave: Câncer de estômago. Mortalidade. População 
brasileira. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 8,8 

milhões de pessoas morrem por câncer a cada ano, o 

equivalente a 1 em cada 6 mortes ocorre por câncer. Cerca de 

70% desses casos ocorrem em países subdesenvolvidos, 

devido, principalmente, ao diagnóstico tardio da doença. Assim, 

o câncer representa uma das principais causas de mortalidade 

no mundo (OMS, 2012).  

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 

tipos de doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, 

podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. 

Sendo observado que os principais tipos de câncer que levam 

a essa alta taxa de mortalidade no mundo são os cânceres de 

pulmão, fígado, colorretal, estômago e o câncer de mama 

(FERLAY et al., 2015).  

No Brasil, foi previsto que até o final do ano de 2017 

haveria cerca de 600 mil novos casos dessa doença, em que, 

para homens, serão contabilizados como mais frequentes as 

neoplasias de próstata (28,6%), pulmão (8,1%), intestino 

(7,8%), estômago (6,0%) e cavidade oral (5,2%), e para 

mulheres, serão os cânceres de mama (28,1%), intestino 

(8,6%), colo do útero (7,9%), pulmão (5,3%) e estômago (3,7%) 

(INCA, 2016). 
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Pode-se observar, então, que o câncer de estômago está 

entre os mais incidentes para ambos os sexos, de forma que 

compreender sobre seu perfil epidemiológico pode favorecer 

mudanças de hábitos de vida pela população, e na criação de 

políticas públicas que reduzam sua a incidência e mortalidade. 

O câncer de estômago, também denominado câncer 

gástrico é a mais frequente neoplasia maligna do aparelho 

digestivo, podendo estar histologicamente classificado em 

adenocarcinoma, que representa 95% de todos os cânceres 

gástricos; dentre os 5% restantes, encontram-se os linfomas, os 

sarcomas e tumores estromais gastrointestinais. (ZILBERTEIN 

et al., 2013; HILLARD; GRAHAM, 2015). 

A infecção por Helicobacter pylori é considerada o 

principal fator para o desenvolvimento desse câncer, e está 

diretamente ligada a fatores socioeconômicos, como falta de 

saneamento básico, baixo nível educacional e maior densidade 

de moradia. Há ainda outros fatores externos, ambientais e 

comportamentais, que são associados ao desenvolvimento do 

câncer gástrico, como dietas com excesso de embutidos, alto 

consumo de sal, carboidratos, a obesidade, além do elevado 

consumo de álcool e tabaco (ZILBERTEIN et al., 2013; 

LACERDA et al., 2014; MACHADO, 2015; INCA, 2016). 

Em 2012, o câncer de estômago foi relatada como a 

segunda neoplasia de maior mortalidade no mundo, em que a 

maioria desses casos ocorreram em regiões de média e baixa 

renda, como Ásia Oriental, de forma que é a principal causa de 

morte nessa região, afetando a população desde idades como 

acima de 20 anos até idades mais avançadas, além de outras 

regiões, como a Europa Oriental e América Central e do Sul 

(FERLAY et al., 2015). 
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A baixa sobrevida dos pacientes com a doença é refletida 

pela elevada razão de mortalidade sobre incidência que chega 

a até 70% a 90% na maioria dos países, especialmente partes 

da América do Sul, Leste da Ásia e Leste Europeu. Porém, 

apesar desses dados, a taxa de mortalidade dessa doença ao 

longo dos anos apresentou declínio considerável de 30% para 

homens e 20% para mulheres em diversos países até os anos 

2000, e cerca de 3% de redução para ambos os sexos aos anos 

2012 (INCA, 2016; SIEGEL et al., 2016). 

Entretanto, mesmo com essa redução das taxas de 

mortalidade, esse câncer ainda é um dos mais incidentes no 

Brasil, sendo o quarto mais incidente em homens, e o quinto em 

mulheres (INCA, 2016). Uma das maiores dificuldades em seu 

tratamento está no seu diagnóstico tardio, em que a doença já 

se encontra em um estágio avançado, com um pobre 

prognóstico e opções de tratamento limitadas (RUGGE et al., 

2016). 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo 

principal o gerenciamento dos índices de mortalidade por 

câncer de estômago (CID C16) em território brasileiro, 

considerando as distintas regiões geográficas (Centro-Oeste, 

Nordeste, Norte, Sul e Sudeste), a diferença de sexo (feminino 

e masculino) e faixa etária, considerando o período de 1985 a 

2014.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este é um estudo documental-retrospectivo realizado a 

partir de dados obtidos no Atlas On-line de Mortalidade (INCA 

– Ministério da Saúde) com acesso direto via internet pelo 

endereço https://mortalidade.inca.gov.br/MortalidadeWeb/ com 

https://mortalidade.inca.gov.br/MortalidadeWeb/
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busca realizada nos meses de setembro e outubro do ano de 

2017. Esse estudo reuniu informações sobre índices de 

mortalidade percentual e taxas ajustadas para 100 mil 

habitantes do câncer de estômago referentes às cinco regiões 

do Brasil: Nordeste, Norte, Centro-oeste, Sudeste e Sul. Foi 

então considerada a progressão temporal das taxas de 

mortalidade, referentes a três períodos distintos (1985 a 1994, 

1995 a 2004 e 2005 a 2014); também foi distinguido sexos 

(masculino e feminino); e faixas etárias (entre 0-4 anos, 5-9 

anos, 10-14 anos, 15-19 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 40-49 

anos, 50-59 anos, 60-69 anos, 70-79 anos e 80 anos ou mais), 

sendo considerado para esse último aspecto, apenas os valores 

percentuais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a análise dos dados coletados a partir da consulta 

realizada no Atlas Online de Mortalidade referentes ao câncer 

de estômago (CID C16) foram construídos gráficos que 

demonstram o perfil de mortalidade dessa neoplasia no Brasil, 

no período de 1985 a 2014.  

O câncer de estômago, também denominado câncer 

gástrico ou tumores do estômago, apresenta-se com distintas 

caracerísticas histopalogógicas que respondem de forma 

distinta as terapias, logo, podem resultar em taxas de 

mortalidade diferenciadas, porém pela escassês da associação 

de dados histopatológicos vinculados a mortalidade, este 

estudo considerou dados referentes a mortalidade de câncer de 

estômago de forma indiscriminada. 

A Figura (1) apresenta o perfil de mortalidade dos tipos 

de câncer mais incidentes no Brasil, de 1985 a 2004, 
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independente de sexo. Sendo possível observar que desde 

1985, o câncer de estômago é um dos cânceres que mais mata 

no Brasil, mesmo com a redução desses índices de mortalidade 

nos últimos anos. De 1985 a meados de 1988, o câncer gástrico 

era a neoplasia que mais matava no país, porém foi constatado 

uma redução nas taxas de mortalidade por esse tipo de câncer 

e a partir de 1989, o câncer de pulmão e brônquios (CID C34) 

tornou-se o responsável pelo maior números de mortes no país. 

Com a contínua redução na taxa de mortalidade, em 2014, essa 

neoplasia gástrica tornou-se a terceira neoplasia que mais mata 

no país, ficando atrás do câncer de pulmão e do câncer de 

mama (CID C50).   

É possível, ainda, observar na Fig. (1) que ao contrário 

dos  outros tipos de câncer (esôfago, próstata, mama, pulmão, 

cólon, colo uterino) representados no gráfico, o câncer de 

estômago apresentou um perfil de redução em sua taxa de 

mortalidade ao longo do período de tempo estudado (1985 – 

2014), mostrando que o Brasil parece estar seguindo a 

tendência mundial de diminuição da incidência do câncer 

gástrico, o que teria como possível consequência a redução das 

taxas de mortalidade (ZILBERTEIN et al., 2013; ABNET et al., 

2015). 

Esses dados condizem com o documento World Cancer 

Declaration Progress Report de 2016, da Union for International 

Cancer Control (UICC), que demonstrou que o Brasil, mesmo 

com as diferentes particularidades associadas a incidências de 

câncer em suas regiões, adotou estratégias para o controle do 

câncer gástrico como a melhoria na qualidade e na 

acessibilidade a saúde, assim como com a criação de medidas 

e leis que reduziram a exposição a fatores carcinogênicos nas 

últimas décadas (RUGGE et al., 2015). 
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O perfil de redução de mortalidade, pode estar 

diretamente associado a redução da incidência de câncer de 

estômago, o que é observado na maior parte do mundo 

(KAMANGAR; DORES; ANDERSON, 2006; BOSETTI et al., 

2013). Nos Estados Unidos, por exemplo, as taxas de 

incidência diminuíram para homens e para mulheres 

(EDWARDS et al., 2013). Uma grande exceção a essas 

tendências decrescentes é que as taxas de cardia GC 

permaneceram estáveis ou aumentadas, pelo menos em países 

ocidentais (DEVESA; BLOT; FRAUMENI; 1998; POWELL; 

MCCONKEY, 1990). 

 

Figura 1. Taxas de mortalidade dos tipos de cânceres mais 
letais no Brasil, ajustada por anos, segundo localização primária 
do tumor, para cada 100 mil habitantes, considerando o período 
de 1985 a 2014. 

 
Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 

Mortalidade – SIM. MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância. 
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 Por ser o câncer de estômago uma neoplasia de 

incidência associada a múltiplos fatores, foi avaliado a 

distribuição das taxas de mortalidade por este tipo de câncer 

nas distintas regiões do Brasil. 

Na Figura (2) está representado o número de 

mortalidade por câncer de estômago, entre os anos de 1985 a 

2014, considerando as 5 regiões brasileiras entre homens e 

mulheres. Sendo possível observar que mais da metade dos 

casos dessa neoplasia ocorrem no sudeste do país (54,09%), 

seguido pela região Sul (19,55%) e pela região Nordeste 

(15,66%). Esse dado condiz com a distribuição populacional do 

Brasil, em que a região Norte e a região Centro-Oeste são as 

menos populosas do país, de forma a terem uma menor 

porcentagem do número de casos da doença, respectivamente: 

5,38% e 5,32%. 

 

Figura 2. Distribuição proporcional do total de mortes por 
câncer de estômago, por anos, segundo localidade, em homens 
e mulheres, nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e 
Sudeste, com idade de 0 a 99+, entre 1985 e 2014. 
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Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 
Mortalidade – SIM. MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância. 
 

Na Figura (3) foi demonstrado a taxa de mortalidade por 

câncer de estômago também em cada uma das 5 regiões do 

Brasil, porém estes números estão ajustados para 100 mil 

habitantes e observado em 3 períodos (1985 - 1994; 1995 - 

2004; 2005 - 2014). 

 

Figura 3. Taxas de mortalidade por câncer de estômagono 
Brasil ajustada para 100 mil habitantes, segundo localidade, 
considerando o período de 1985 a 2014.  
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Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 
Saúde. 

 

Na região Nordeste e Norte do país houve um aumento 

da taxa de mortalidade respectivamente, de cerca de 3,35 e 

2,89 mortes por 100 mil habitantes. Enquanto que no Centro-
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Oeste a taxa de mortalidade parece estar estagnada ao longo 

dos anos, mostrando um pequeno aumento de 0,37 mortes por 

100 mil habitantes. Já nas regiões Sudeste e Sul foi possível 

observar declínio, respectivamente com redução de 1,19 e 0,46 

mortes por 100 mil habitantes. O aumento descrito ocorre 

quando se compara o primeiro período avaliado (1985 – 1994) 

com o último período analisado (2005 – 2014). 

Porém, mesmo com o declínio de mortalidade na região 

Sul e Sudeste, percebe-se que estas regiões permanecem 

como as principais localidades com maior registro de morte por 

câncer de estômago, corroborando com o resultado 

anteriormente descrito em nosso estudo. Vale a pena destacar, 

que a região Norte teve um aumento significativo da 

mortalidade registrado no período de 2005 a 2014, sendo nesse 

período a região com maior mortalidade por esse tipo de 

neoplasia, no país.  

As altas taxas de mortalidade por este neoplasia estão 

associadas a fatores externos, ambientais e comportamentais, 

como dietas com excesso de embutidos, que são alimentos 

ricos em precursores de nitrosaminas e outros agentes 

carcinogênicos; elevado consumo de carne, que em contato 

com elevadas temperaturas tende a formar aminas 

heterocíclicas, que também são compostos carcinogênicos; 

consumo de farinha de mandioca, em que em sua fabricação 

são utilizados corantes a base de anilina; consumo excessivo 

de sal e carboidratos, além do elevado consumo de álcool, 

tabado e da maior incidência em obesos (LACERTA et al., 

2014; MACHADO et al., 2015; INCA, 2016). 

Porém a educação em saúde e modificação destes 

hábitos podem garantir o controle da incidência da mortalidade 

por câncer de estômago e refletir na alteração nas taxas de 
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mortalidade como visto nas regiões Sul, Sudeste e Centro-

oeste. Entretanto, esse perfil de controle da mortalidade por 

esta neoplasia não foi observado no Norte e Nordeste, 

corroborando com a literatura, a qual demonstra que regiões 

socioeconômicamente mais vulneráveis são mais susceptíveis 

ao câncer de estômago por serem regiões mais resistentes a 

mudanças de hábitos, tendo uma maior prevalência de infecção 

por Helicobacter pylori, que é um dos principais fatores de 

câncer de estômago (STEIN et al., 2013; ZILBERTEIN et al., 

2013; HILLARD; GRAHAM, 2015; OLIVEIRA, 2015; SILVA; 

FELICIO, 2016).  

Taxas mais altas de infecção por H. pylori, assim como a 

maior ingestão de alimentos amiláceos ou menor acesso a 

alimentos e vegetais frescos já foram associadas ao maior risco 

de desenvolvimento de câncer de estômago em populações 

pobres (KELLEY; DUGGAN, 2003). A prevalência de H. pylori, 

particularmente cepas CagA-positivas, é substancialmente 

maior em afro-americanos de baixa renda (EPPLEIN et al., 

2011) e pode contribuir para maiores riscos neste grupo. 

Julia e colaboradores (2011), e Chadwick (2002) 

demonstram que as condições socioeconômico mais baixas 

estão associadas ao maior risco de mortalidade total, incluindo 

a mortalidade pela maioria dos tipos de cânceres (KAMANGAR, 

2013; ADLER; OSTROVE, 2006). O câncer de estômago e suas 

lesões precursoras foram associadas com marcadores de baixo 

índice de desenvolvimento humano, incluindo baixa 

escolaridade e baixa renda (MENDOZA et al., 2008; UTHMAN, 

JADIDI; MORADI, 2013).  

Constatando a diversidade do perfil de mortalidade por 

câncer de estômago na população brasileira, ao longo dos 
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anos, foi então levandado dados sobre a taxa de mortalidade 

em mulheres e em homens. 

Na Figura (4) foi demonstrado o comparativo entre as 

taxas de mortalidade no Brasil, ajustada para 100 mil mulheres, 

em diferentes faixas etárias, durante os períodos de 1985 - 

1994; 1995 - 2004 e 2005 - 2014. Foi possível observar que há 

um aumento no número de mortes a partir de 30 anos, sendo a 

população com mais de 70 anos a que apresenta maior 

mortalidade, com 377,34 mortes para cada 100 mil mulheres 

considerando todos os períodos analisados.  

 

Figura 4. Taxas de mortalidade por câncer de estômago no 
Brasil, ajustada por faixa etária, segundo localidade, por 100 mil 
mulheres, entre os anos de 1985 e 2014. 
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Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 
Saúde. 

 

É possível observar ainda, que até os 40 anos de idade, 

não parece haver alterações significativas nas taxas de 

mortalidade ao longo dos anos estudados. Porém, a partir dos 

50 anos, todas as demais faixas etárias, demonstraram uma 
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redução dessa mortalidade, sendo na população acima de 70 

anos observado uma redução de 148,7 mortes, no período de 

1985 a 1994, para 105,28 mortes, no período de 2005 a 2014, 

lembrando que este número de mortes é para cada 100 mil 

mulheres. 

Esta mortalidade na população feminina com maior faixa 

etária deve estar relacionado com entrada da mulher na 

menopausa, em que as alterações hormonais podem torná-la 

mais susceptível ao desenvolvimento da doença, e a redução 

da mortalidade nos períodos mais atuais, também pode estar 

associado a fatores hormonais, como o aumento do número de 

tratamentos de fertilidade, que foi relacionado a redução de 

23% do risco de desenvolvimento do câncer gástrico (KARIMI 

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

Esse perfil  de mortalidade feminina é reproduzido para 

o sexo masculino, como apresentado na Fig. (5), a qual 

demonstra também que é a partir dos 30 anos que há um 

aumento significativo das taxas de mortalidade e que é nas 

faixas etárias acima de 70 anos, que ocorre as maiores taxas 

de mortalidade para homens, sendo registrado 755,05 mil 

mortes para cada 100 mil homens, ao longo de todo o período 

avaliado. 

Mesmo sendo claro o maior número de mortes na 

população masculina, também é observado a redução da 

mortalidade ao longo dos anos. Sendo na população acima de 

70 anos observado uma redução de 283,42 mortes, no período 

de 1985 a 1994, para 222,25 mortes, no período de 2005 a 

2014, lembrando que este número de mortes é para cada 100 

mil homens. 

Estudos demonstrando que a taxa de incidência desta 

neoplasina coincide com as faixas etárias de mortalidade, 



ANÁLISE DOCUMENTAL SOBRE O CÂNCER DE ESTÔMAGO E SUA 
MORTALIDADE NO BRASIL 

526 
 

mostrando que o número de casos de câncer de estômago 

aumentam progressivamente com a idade. Dos casos 

diagnosticados entre 2005 e 2009 nos Estados Unidos, 

aproximadamente 1% dos casos ocorreram entre as idades de 

20 e 34 anos, enquanto que 29% ocorreram entre 75 e 84 anos. 

Durante este período, a idade mediana no diagnóstico desta 

neoplasia foi de 70 anos (KARIMI et al., 2014) 

 
Figura 5. Taxas de mortalidade por câncer de estômago no 
Brasil, ajustada por faixa etária, segundo localidade, por 100 mil 
homens, entre os anos de 1985 e 2014. 
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Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 
Saúde. 

 

Correlacionando os nossos resultados, pode-se observar 

a maior mortalidade por câncer de estômago na população com 

idade mais avançada e do sexo masculino, havendo no mínimo 

duas vezes mais mortes de homens em relação à taxa de 

mortalidade para mulheres, em todos os períodos estudados, 

ao contrário do que ocorre em outros tipos de câncer, como o 
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câncer de pele e de pulmão, em que nas maiores faixas etárias, 

há uma maior mortalidade para o sexo feminino, justificada pela 

elevada expectativa de vida desse sexo (SIMÕES et al., 2016; 

MORAES et al., 2016). 

O menor número de mortes para o sexo feminino em 

relação ao masculino, além da incidência mais tardia em 

mulheres, pode estar associado a fatores comportamentais 

como a menor propensão do uso de tabaco pelas mulheres, 

além do menor consumo de álcool, melhores hábitos 

alimentares e cuidados com a saúde, e também devido às 

diferenças fisiológicas, como a exposição ao estrogênio, 

hormônio relacionado com a proteção contra o câncer gástrico 

(BRAY et al., 2015; FERLAY et al., 2015; LEE et al., 2017). 

Com esses resultados também é possível observar que 

a redução da mortalidade por câncer gástrico para ambos os 

sexos no período avaliado, ocorre a partir dos 50 anos de idade. 

Estes dados observados corroboram com o que pode ser 

visualizado no cenário mundial, no qual a taxa de mortalidade e 

incidência média desta neoplasia está concentrada em idades 

superiores aos 65 anos, segundo a American Cancer Society, 

2014. 

O presente trabalho demonstra que o perfil 

epidemiológico de mortalidade por câncer de estômago vem 

sofrendo alterações em todos os parâmetros, e regiões, ao 

longo dos períodos analisados. Essas mudanças podem estar 

intimamente associadas a mudanças de hábitos incentivados 

por políticas públicas, havendo assim a necessidade de um 

maior incentivo público nas regiões do Norte e Nordeste, nas 

quais as taxas de mortalidade por câncer de estômago ainda 

estão em ascenção.  
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Podemos ainda ressaltar a escassês de literatura 

nacional e atualizada sobre a epidemiologia de câncer de 

estômago, sendo necessário o uso de literatura internacional 

para complementação da discussão dos nossos resultados, o 

que demonstra a relevância do nosso estudo, tendo em vista 

que por meio da compreensão epidemiológica da distribuição 

de uma doença é que se pode planejar e modificar o cenário 

saúde-doença. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

No presente trabalho pôde-se observar que em todo o 

país, ao longo do período estudado (1985-2014), houve uma 

redução significativa da taxa de mortalidade por câncer de 

estômago, de forma que o mesmo ja foi o câncer que mais 

matou no Brasil, sendo recentemente o terceiro tipo de câncer 

que mais mata, tendo uma taxa de mortalidade menor que o 

câncer de pulmão e de mama, até o ano de 2014.  

De forma isolada, as regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul 

também seguiram um perfil similar ao que foi apresentado em 

todo país, demonstrando uma estagnação ou diminuição da 

taxa de mortalidade. Porém pôde-se verificar que as regiões 

Norte e Nordeste apresentaram um perfil oposto, havendo um 

crescimento significativo das taxas de mortalidade nessas duas 

regiões, principalmente no último período avaliado (2005 a 

2014).  

Essa doença demonstrou uma maior taxa de mortalidade 

nas maiores faixas etárias, tendo o máximo de mortalidade a 

partir de 70 anos, para homens e mulheres, porém nos últimos 

anos analisados (2005 a 2014) houve uma redução da 

mortalidade para ambos os sexos e em todos os parâmetros 
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analisados o maior número de mortes ocorreu no sexo 

masculino. 
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RESUMO: Considerando os indicadores atuais de incidência e 
prevalência para o diabetes, seu impacto direto na vida das 
pessoas e para o nosso sistema de saúde, foi que resolveu-se 
desenvolver o estudo em tela, ademais, o município de São 
João del-Rei não se destoa da realidade panoramizada 
mundialmente. O estudo é epidemiológico, descritivo e 
retrospectivo e teve como objetivo descrever o perfil 
epidemiológico de pacientes com diabetes mellitus no Brasil no 
período de 2002 a 2012. Foram utilizados dados secundários 
disponibilizados no Sistema Hiperdia disponíveis no DATASUS, 
plataforma do Ministério da Saúde, sendo analisadas as 
variáveis constantes no sistema: sexo, faixa etária, ano tipo de 
diabetes, tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, pé diabético, 
amputação por pé diabético, infarto agudo do miocárdio, 
acidente vascular cerebral e doença renal por estado. O maior 
número de registros de casos novos de DM tipo 1 foi 2006 e a 
faixa etária de 20 a 39 anos apresentou o maior número de 
registros de DM tipo 1 (93; 54,7%). Houve predominância no 
sexo feminino no registros de casos novos, tanto de diabetes 
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tipo 1 (90; 55,2%), quanto de diabetes tipo 2 (94; 55,3%). O 
estudo revelou que a diabetes se constitui um grave problema 
de Saúde Pública, haja visto o grande número de casos e 
incapacidades associadas. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Epidemiologia. Saúde 

pública. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus (DM)  é uma doença crônica e 

complexa que requer contínuo cuidado com estratégias de 

redução dos fatores múltiplos de risco que vão além do controle 

glicêmico. Atualmente é um dos grandes desafios para os 

sistemas de saúde mundiais apresentando características 

epidêmicas. O aumento de sua incidência e prevalência estão 

ligados a fatores como estilo de vida não saudável reforçado 

pelo processo de urbanização, envelhecimento populacional, 

sedentarismo, dieta inadequada, sobrepeso e obesidade 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION - ADA, 2015). 

Estima-se que cerca de 422 milhões de pessoas no 

mundo tenham diabetes mellitus, o que causa a morte de 1,5 

milhão de mortes por ano. 9% dos adultos da população 

mundial possui diabetes, sendo que destes, 90% são 

portadores da diabetes tipo 2 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION - WHO, 2016). 

O cenário brasileiro não destoa dessa realidade mundial, 

conforme podemos conferir abaixo: 

 

No Brasil, dados da Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel), de 2011, mostram que a 

prevalência de diabetes autorreferida na população 
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acima de 18 anos aumentou de 5,3% para 5,6%, entre 

2006 e 2011. Ao analisar esse dado de acordo com o 

gênero, apesar do aumento de casos entre os 

homens, que eram 4,4%, em 2006, e passaram para 

5,2%, em 2011, as mulheres apresentaram uma 

maior proporção da doença, correspondendo a 6% 

dessa população. Além disso, a pesquisa deixou claro 

que as ocorrências são mais comuns em pessoas 

com baixa escolaridade. Os números indicam que 

7,5% das pessoas que têm até oito anos de estudo 

possuem diabetes, contra 3,7% das pessoas com 

mais de 12 anos de estudo, uma diferença de mais de 

50% (BRASIL, 2011).  

 

A Federação Internacional de Diabetes aponta que o 

Brasil ocupa atualmente a quarta posição entre os países com 

maior número de diabetes no mundo, contando com 11,9 

milhões de casos em 2013 (COSTA E VIEIRA, 2017). Tal 

realidade tem gerado altos custos sociais e financeiros, uma 

vez que a diabetes é responsável diretamente por complicações 

que alteram a capacidade funcional, interferindo na autonomia 

e  na qualidade de vida das pessoas acometidas. Estima-se que 

15,3% dos custos hospitalares do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no período entre 2008 - 2010 sejam atribuídos 

diretamente ao diabetes  (COSTA E VIEIRA, 2017).  

Estudos também comprovaram que pacientes com 

diabetes tipo 2 possuem maior prevalência de desordens 

afetivas, ansiedade e depressão, fatores que elevam o risco de 

morte (NAICKER ET AL., 2017). Lesões micro e macro 

vasculares acompanham o quadro da doença favorecendo o 

aparecimento de complicações cardiovasculares e aumentando 

o risco de morte prematura (LEVEAU ET AL., 2017). Dentre as 

complicações mais comuns, o autor cita a retinopatia diabética, 
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nefropatia, doença renal, pé diabético, doenças ateroscleróticas 

(sendo o infarto agudo do miocárdio uma de suas facetas mais 

incapacitantes e mais prevalentes na atualidade). 

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde 

(SES/MG), já considera que uma parcela significativa dos 

adultos do estado sejam diabéticos, dados influenciados por 

fatores de âmbito global como o envelhecimento populacional e 

estilo de vida (SES/MG, 2015).  

 
Influenciada por fatores globais, tais como o 

envelhecimento da população e a prática de 

hábitos de vida não saudáveis, a Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) já 

trabalha oficialmente com a estimativa de que 10% 

dos adultos mineiros sejam diabéticos e destes 

30% sejam de alto ou muito alto risco, conforme 

critérios técnicos utilizados por essa instituição. 

(SES/ MG, 2015). 

 

O controle eficaz do diabetes não se baseia somente em 

medidas de tratamento, mas necessita de acompanhamento 

contínuo de seus pacientes. Especialmente na atenção básica, 

a padronização e o registro de informações confiáveis são 

estratégias que permitem a avaliação e o monitoramento de 

alguns problemas de saúde, como o diabetes, por exemplo 

(PALMEIRA; PINTO, 2015). 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS), segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) são mecanismos de 

coleta, processamento, análise de dados e transmissão da 

informação. Seu objetivo é diagnosticar as situações de saúde 

individuais e coletivas de uma população, o que permite o 

direcionamento das ações dos profissionais e dos sistemas 
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locais de saúde na perspectiva de se tornarem mais efetivos na 

resolução dos problemas levantados. Além disto, as 

informações geradas por esses sistemas são de extrema 

importância para o gerenciamento, alocação e gasto dos 

recursos públicos em todos os níveis de atenção do sistema de 

saúde (NEVES, MONTENEGRO, BITTENCOURT, 2014). 

 No Brasil, o Ministério da Saúde agrupou os SIS na base 

de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS), criado em 1991. Um deles é o Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (Hiperdia), que permite gerar informações para 

aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de 

forma regular e sistemática a todos os pacientes diabéticos e 

hipertensos atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único 

de Saúde – SUS. Assim, dentre outros benefícios, esse sistema 

permite conhecer o perfil epidemiológico do diabetes mellitus na 

população (DATASUS, s.d.). 

 O Hiperdia foi implantado em 2002 e se tornou realidade 

a partir do plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão 

Arterial e ao Diabetes Mellitus fornecendo subsídios que 

contribuem para o planejamento da atenção à saúde de 

diabéticos e hipertensos (JARDIM; LEAL, 2009). Ferreira e 

Ferreira (2009) apontam que, embora o Hiperdia seja uma fonte 

de dados bem ampla, disponibilizando dados acerca do perfil 

por cidade e estado, ainda é pouco explorado e analisado. 

Considerando todas essas informações, juntamente com 

o pequeno número de publicações sobre o perfil de diabéticos 

cadastrados no Hiperdia, justifica-se a necessidade desse 

estudo, pois o mesmo fornecerá informações relevantes acerca 

das características dos pacientes diabéticos no município de 

São João del-Rei/ MG.  
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Assim, a partir da pergunta norteadora: Qual o perfil 

epidemiológico dos pacientes com diabetes mellitus em São 

João del-Rei? é que o presente estudo foi elaborado. 

Esse estudo teve como objetivo traçar o perfil 

epidemiológico dos pacientes com diabetes mellitus no 

município de São João del-Rei no período compreendido entre 

2002 e 2012. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo epidemiológico, descritivo e  

retrospectivo. Os dados referentes aos estados brasileiros e ao 

período de 2002 a 2012 foram obtidos na base de dados do 

Hiperdia, disponibilizados pelo DATASUS. Os critérios de 

inclusão considerados foram todos os casos de diabetes 

mellitus ocorridos nos estados brasileiros e cadastrados no 

Sistema Hiperdia no período de 2002 a 2012.  Esse recorte de 

tempo se deveu ao fato de que o sistema só dispõe de registro 

completo de dados até o ano de 2012.  

As variáveis analisadas foram: sexo, faixa etária, ano tipo 

de diabetes, tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, pé diabético, 

amputação por pé diabético, infarto agudo do miocárdio, 

acidente vascular cerebral e doença renal. 

Os dados de análise foram selecionados e obtidos por 

meio do aplicativo TABNET a partir de suas caixas de opções 

(linha, coluna e conteúdo). Os dados foram analisados por meio 

da frequência absoluta e percentuais e seus resultados 

apresentados em tabelas. 

Por se tratar de dados secundários de um banco de 

domínio público, o trabalho não necessita de avaliação por 



CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES COM DIABETES 
MELLITUS EM SÃO JOÃO DEL-REI, MG DE 2002 A 2012 

538 
 

Comitê de Ética em Pesquisa, conforme preconiza a Resolução 

466/12 do Ministério da Saúde. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados apurados no estudo, o maior 

número de registro de casos novos  de DM tipo 1 foi cadastrada 

em 2006 com 46 novos casos registrados (28,2%), com as 

subsequentes diferenças percentuais: aumento de 

apresentando um decréscimo em relação ao ano de 2012 

(6,7%). O estudo conduzido por Palmeira e Pinto (2015), 

corrobora esse dado, uma vez que nesse estudo foram 

pesquisados 592 pacientes com DM tipo 1 no município de 

Salvador e a pesquisa apontou que do total, 93 pacientes 

(15,5%) foram cadastrados em 2006, sendo o maior valor 

percentual de cadastramento.  

A faixa etária de 20 a 39 anos foi a que apresentou o 

maior número de cadastramentos de casos novos de DM tipo 1 

(93; 54,7%) e a faixa etária de pessoas com idade igual ou 

maior que 60 anos foi a que apresentou o menor número de 

casos novos registrados (9; 5,5%). 

Estima-se que cerca de 90 a 95% de todos os casos de 

diabetes mellitus na população mundial sejam do tipo 2. No 

entanto, neste estudo encontramos uma proporção de 51,5% 

para a DM tipo 2 e de 48,5% para a DM tipo 1. Tais dados 

divergiram de pesquisa realizada em 2015 na cidade de 

Salvador com 4279 pacientes que encontrou os percentuais de 

86,2% para DM tipo 2 e 13,8% para DM tipo 1 (PALMEIRA; 

PINTO, 2015).  

Os tipos de DM divergem em sua etiologia, uma vez que 

a DM tipo 1 apresenta seu processo evolutivo mediado por 
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processo autoimune, enquanto a DM está mais associada a 

estilo de vida e envelhecimento da população (ADA, 2015), 

sofrendo influência de alguns fatores de risco que aumentam a 

sua prevalência, tais como o sedentarismo e sobrepeso. 

Os dados também apontaram que o maior número de 

registro de casos novos  de DM tipo 2 foi 2002 com 49 novos 

casos (28,8%), apresentando um decréscimo em relação ao 

ano de 2012 (8,2%). A faixa etária de 40 a 59 anos foi a que 

apresentou o maior número de cadastramentos de casos novos 

de DM tipo 2 (93; 54,7%) e a faixa etária de zero a 19 anos foi 

a que apresentou o menor número de casos novos registrados 

(3; 1,8%). 

Estudos apontam que o aumento da sobrevida da 

população tem contribuído para incrementar de forma 

significativa o índice de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), como o diabetes por exemplo, estabelecendo uma 

relação direta de proporcionalidade entre idade e aparecimento 

de doenças crônico-degenerativas (PALMEIRA; PINTO, 2015).  

Desse modo, espera-se que sejam encontrados mais 

casos de DM em populações com maior faixa etária, o que vem 

a ser um subsídio importante para que os serviços de saúde 

possam desenvolver estratégias de controle e enfrentamento 

desses agravos. 
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Com relação à distribuição por sexo, os dados da Tabela 

1 apontam que houve predominância no sexo feminino no 

registros de casos novos, tanto de diabetes tipo 1 (90; 55,2%), 

quanto de diabetes tipo 2 (94; 55,3%). Estudo realizado em 

Cuiabá com 7938 pacientes em 2009 apontou que 60,6% dos 

casos novos registrados eram do sexo feminino, corroborando 

a predominância desse sexo nos casos de diabetes mellitus 

(FERREIRA E FERREIRA, 2009). No entanto, as autoras 

salientam que estudos mais abrangentes apontam que 

efetivamente não há grande discrepância na distribuição da 

doença entre os sexos. Dessa forma, acredita-se que os 

achados apontem para uma questão cultural da própria 

população, uma vez que sabidamente as mulheres buscam os 

serviços de saúde com maior frequência do que os homens e 

possuem, historicamente, a preocupação de cuidarem de si e 

dos outros familiares. 
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Pela Tabela 2, constata-se que que a maioria dos 

pacientes cadastrados não eram tabagistas (85,0%), 

sedentários ou apresentavam sobrepeso. No entanto, observa-

se que esses fatores apareceram com maior frequência nos 

casos de diabetes tipo 2, respectivamente com percentuais de 

56%, 59,6% e 65,6%. 

O fator de risco tabagismo foi encontrado em 15 % dos 

casos de DM, fato preocupante já que tal percentual é 

considerado alto por estudos recentes que apontam 

percentuais mais baixos em diversas regiões brasileiras 

(PALMEIRA; PINTO, 2015). O uso do cigarro é apontado como 

um dos responsáveis pela diminuição da sensibilidade a 

insulina, elevação dos níveis glicêmicos, além de potencializar 

lesões microvasculares que podem ocasionar danos 

coronarianos e cerebrais.  

O percentual encontrado para o sedentarismo neste 

estudo foi menor do que estudos em diversas regiões 

brasileiras (BRASIL, 2013). Atividade física regular  é 

recomendada para todos os pacientes com DM, pois atua 

reduzindo o uso de hipoglicemiantes, melhora o perfil 

metabólico,  ajuda na redução de peso e reduz o risco de 

agravos cardiovasculares (ADA, 2015). Sobre isso, nos relata, 

Foletto (2013): 
A realização de atividade física regular auxilia na 

redução de risco coronariano, aumenta os níveis 

de HDL, diminui os níveis de triglicérides, reduz a 

pressão arterial, auxilia na redução do peso 

corporal, melhora a tolerância à glicose e corrige a 

distribuição da gordura corporal. (p. 24) 

 

Também o percentual de sobrepeso encontrado foi 

menor daquele demonstrado por estudo nacional (BRASIL, 
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2013), sendo que 34,4% dos pacientes com DM tipo 1 

apresentaram sobrepeso, enquanto na DM tipo 2 esse 

percentual saltou para 65, 6%. Segundo Foletto (2013), a 

obesidade é fator de risco para inúmeras doenças, tais como: 

distúrbios sociais e psicológicos associados a baixa autoestima, 

diabets mellitus, hipertensão arterial, hiperlipidemias, doenças 

cardiovasculares, além de figurar como um dos fatores 

importantes no aparecimento de diversos tipos de câncer. 

Foletto (2013) aponta como um dos aspectos importantes para 

o aparecimento da obesidade, a transição nutricional,a qual se 

caracteriza pela mudança na dieta dos indivíduos motivada por 

mudanças sociais, econômicas e demográficas, a qual impacta 

diretamente na saúde e na qualidade de vida das pessoas. O 

excesso de alimentos gordurosos e carboidratos de absorção 

rápida são elementos centrais nessa nova dieta, associados ao 

sedentarismo e urbanização, que favorecem o consumo de 

preparos rápidos, como os fast food. Tal fato revela a 

importância de ações de educação em saúde voltadas a 

mudanças de estilos de vida com vistas a redução dos fatores 

de risco ao diabetes mellitus, além da promoção de hábitos 

saudáveis que contribuirão para uma vida com mais bem-estar. 

A Tabela 3 nos mostra que os pacientes com DM tipo 2 

apresentaram o maior número de casos de todas as 

complicações analisadas com os percentuais de 13,2% para pé 

diabético, 1,2% para amputação por pé diabético, 1,8% de 

casos de infarto agudo do miocárdio, 2,7% de casos de 

acidente vascular cerebral e 12,9% de casos com o 

desenvolvimento de doença renal. 
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Sobre esse aspecto, nos alerta Palmeira e Pinto (2015) 

que: 
As complicações do DM levam o indivíduo à 

invalidez precoce, piora da qualidade de vida, 

redução da sobrevida dos doentes e prejuízos 

econômicos devido ao alto custo do tratamento e 

frequentes hospitalizações. A presença de 

complicações relacionadas ao diabetes 

geralmente está associada ao tempo de duração 

da doença e ao tratamento inadequado. (p. 247) 
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A redução das complicações e comorbidades requerem 

que medidas preventivas seam implementadas embasadas em 

um diagnóstico precoce e enfatizando o controle de fatores de 

risco, associados ao tratamento medicamentoso eficaz e a 

monitorização diária da glicemia pelo próprio paciente. Também 

é de suma importância o conhecimento sobrea patologia e suas 

potenciais complicações para que seja um fator facilitado para 

a redução do número de internações hospitalares, crises de 

hiper e hipoglicemia, alcançar o controle metabólico e, 

consequentemente, melhorar a qualidade de vida desses 

pacientes (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2015; 

BRASIL, 2013). De forma análoga, informações sobre a 

doença, cuidados para o controle e prevenção de complicações 

fornecidos pelos serviços de saúde podem favorecer o 

conhecimento e o desenvolvimento de habilidades para o 

autocuidado diário necessário permitindo o enfrentamento da 

doença pelo paciente e sua família (TORRES ET AL., 2013 

apud PALMEIRA E PINTO, 2015).  Nesse panorama, é 

incontestável o papel dos serviços de saúde trabalhando ações 

educativas com o paciente e sua família, além de fazer o 

rastreamento e acompanhamento de casos novos, favorecendo 

o diagnóstico precoce e munindo o paciente e sua família de 

subsídios que lhes permitam enfrentar a doença de forma mais 

tranquila e sem sobressaltos. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os dados apontaram que o DM é um importante problema 

de saúde pública no município de São João del Rei, não só 

como patologia de base, mas também como um fator de risco 

relevante para as doenças cardiovasculares. Tal observação 
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nos remete à necessidade de estratégias de controle e 

acompanhamento eficazes na atenção primária à saúde não só 

como patologia de base, 

Outra observação importante diz respeito  à presença de 

outras comorbidades, como a doença renal, o AVC e o IAM, já 

que é sabido que a ocorrência simultânea de dois ou mais 

problemas de saúde em um mesmo indivíduo, eleva o risco de 

agravo do caso e probabilidade de evoluir para o óbito. 

Os autores gostariam de frisar que embora o pé diabético e 

a amputação por pé diabético tenham apresentado baixos 

percentuais, são lesões graves passíveis de serem evitadas, 

caso o paciente seja acompanhado de forma efetiva e eficaz e 

periodicamente examinado. 

Observou-se que a maioria dos casos é de DM tipo 2, com 

predominância do sexo feminino e da faixa etária de 20 a 39 

anos. O surgimento da doença nessa faixa etária pode 

comprometer a vida produtiva dessas pessoas e trazer 

complicações graves a longo prazo 

Consideramos que esse estudo atingiu o seu objetivo, 

uma vez que o perfil epidemiológico atualizado e disponibilizado 

aos serviços de saúde pode auxiliar os profissionais de saúde 

a desenvolverem ações direcionadas para reduzir a 

morbimortalidades, além de subsidiar o planejamento de ações 

de prevenção e controle do agravo, de forma mais efetiva, pelos 

órgãos de gestão em saúde. 

Outra discussão necessária nesse contexto diz respeito 

à própria filosofia do SUS e seus três conceitos fundamentais: 

sistema, unicidade e conceito ampliado de saúde. Assim, 

embora seja importante que se apontem as patologias e 

características epidemiológicas das mesmss, foco desse 

trabalho, essas informações devem embasar medidas que 
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abarquem não só o tratamento da patologia, mas práticas e 

ações que se estendam a outros aspectos da vida individual e 

coletivas.  

Também é importante que se ressalte que os dados 

secundários são de difícil análise, uma vez que há possibilidade 

de subnotificações, o que é uma limitação desse estudo. Nesse 

sentido, Jardim e Leal (2009) apontaram em seu estudo que os 

registros de informações nos formulários do Hiperdia são 

incompletos, existindo um alto percentual de omissão de 

informações, o que compromete um estudo fiel por meio desse 

banco de dados. Essa análise demonstra a importância de 

treinamento dos profissionais responsáveis pelo atendimento e 

cadastramento dos hipertensos e diabéticos, a fim de 

sensibilizá-los para o fato de que as informações coletadas 

colaboram para o gerenciamento do SUS. 

Ressaltamos que embora dados sejam importantes para 

revelar o estado de saúde das populações, caso não sejam 

encarados dentro de um contexto mais amplo, serão apenas 

números.  

 

Os autores agradecem à FAPEMIG pelo apoio financeiro 

por meio de bolsa de iniciação científica. 
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RESUMO: O estudo teve como objetivo caracterizar o perfil de 
idosos que participam do  Trabalho Social com Idosos do 
Serviço Social do Comercio – SESC de Iguatu – CE. A pesquisa 
foi do tipo descritiva, de caráter transversal e de abordagem 
quantitativa, através da aplicação de um questionário. A 
amostra foi composta por 92 idosos de ambos os sexos (72,2 
anos ± 6,77anos), caracterizando com estado civil viúvo 
(42,4%), religião católica (82%), nível educacional de ensino 
fundamental incompleto (38%), tempo de maior participação de 
no grupo de convivência de 20 anos (17,4%), arranjo dominicial 
com a família (77,2%), fazem 6x a refeição por dia (29,3%), 
dormem 6 horas por noite (25%), praticam atividade física 
(84,8%), dentre as atividades a hidroginástica (62%) e a 
associação da frequência de quedas por sexo obteve o 
masculino (28,6%). A participação no grupo de convivência é 
uma possibilidade de espaço ao idoso, através das atividades 
que são ofertadas, de estarem atuando na sociedade, 
considerando que enfrentam dificuldades principalmente com a 
transição da para a aposentadoria, com novas descobertas, 
oportunidade de conhecer novas pessoas, espaços, 
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participação de projetos coletivos e intergeracionais de cultura, 
educação, esporte e lazer. 
Palavras-chave: Idoso. Epidemiologia. Atividade Física. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A população de idosos aumentou rapidamente em 

relação às outras faixas etárias e vários estudos mostram esse 

acelerado crescimento. A Organização Mundial de Saúde 

(2005) apontou em 2002, que aproximadamente 400 milhões 

de pessoas com 60 anos ou mais viviam no mundo. Até 2025 

este número poderá aumentar para quase 840 milhões, ou seja, 

um aumento de 70% em todo planeta. No Brasil estima-se um 

aumento da população idosa seja de 28,5 milhões de pessoas 

(IBGE, 2011). 

Envelhecer é uma condição fisiológica da vida a partir do 

momento que nascemos, porém envelhecer com qualidade de 

vida é um dos fatores fundamentais no decorrer deste percurso 

(MEIRELLES, 2000). Algumas dificuldades que surgem nesse 

perído são provenientes de limitações físicas e cognitivas. Vale 

ressaltar que os bons hábitos alimentares, qualidade do sono, 

as atividades físicas, esportivas e de lazer são indispensáveis 

para o bem estar e manutenção de um envelhecimento ativo 

dos idosos (FERREIRA, et al. 2012). 

Dentre as possibilidades de se manter ativo os grupos de 

convivência são por exemplo, um espaço propício para  os 

idosos (OMS, 2005). Nesse entendimento Kumpel et al. (2011), 

aponta em seus estudos que os grupos de convivência para 

idosos são uma boa opção para conversarem sobre ideias e 

experiencias,de maneira saudável e envelhecer com mais 
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qualidade através de atividades que possibilitem vontade de 

viver, sorrir, dançar, movimentar-se e relacionar-se. 

Os grupos de convivência que ofertam ativiades para os 

idosos, no Ceara existe desde 1983 o Trabalho Social com 

Idosos (TSI) que atua através de várias ações direcionadas aos 

idosos desenvolvidos pelo Serviço Social do Comercio - SESC. 

O SESC é uma instituição brasileira privada, mantida 

pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, 

com atuação em todo âmbito nacional, prioritariamente 

objetivando o bem-estar social dos seus servidos e familiares, 

porém aberto à comunidade em geral.  

Desenvolvem ações de trabalhos que promovem a 

saúde, qualidade de vida, protagonismo da pessoa idosa, 

direitos sociais e cidadania, memórias e histórias de vida, 

expressões artístico-culturais e intergeracionalidade (SESC, 

2012). Dentre as unidades que compõem o Ceara temos a 

cidade de Iguatu, centro sul do estado, que desde 1994, 

desenvolve ações com o grupo de Idosos.  

Destacamos entre as atividades ofertadas para o grupo: 

palestra, com ênfase em educação em saúde, prática regular 

de alongamento, hidroginástica, natação, musculação, 

organização de festas comemorativas e de lazer. O grupo se 

reúne uma vez por semana e participa das atividades de 

segunda a sexta. 

Dessa forma surge o objetivo de caracterizar o perfil 

desses idosos que participam do T SI do SESC de Iguatu – CE. 

O estudo contribuiu para o desenvolvimento de novas ações de 

saúde pública através da maior participação em grupos de 

convivência para esta camada etária. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

A pesquisa foi do tipo descritiva, de caráter transversal e 

de abordagem quantitativa. A amostra foi escolhida por 

conveniência, realizada com o grupo de idosos do TSI do 

SESC, no município de Iguatu – CE. 

Atualmente o grupo é composto por 119 idosos e 

participaram da pesquisa 92, de ambos os sexos, que estavam 

regularmente assíduos nas reuniões do grupo uma vez por 

semana, que consentissem em participar, assinando o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos do 

estudo os idosos que se recusaram em continuar a participar da 

pesquisa. 

O primeiro contato com os idosos aconteceu através da 

apresentação do projeto na reunião do grupo, que acontece 

semanalmente. Este primeiro momento foi de grande 

relevância, pois teve o objetivo de motivar os idosos a 

participarem da pesquisa. A coleta de dado foi realizada no 

momento dos encontros semanais do grupo, antes da reunião, 

na sala do TSI, de maneira individual, aplicado pelo 

pesquisador, através da técnica da entrevista, o que evitou o 

preenchimento incorreto ou dados inconsistentes. Aconteceu 

entre julho e setembro de 2016, na unidade do SESC, de Iguatu 

- CE. As informações foram utilizadas para fins de pesquisa e 

asseguramos o sigilo das informações coletadas.  

O questionário contemplava questões fechadas, que 

abordavam além de variáveis sociodemográficas, aspectos 

pessoais e sociais, a fim de se obter informações relativas ao 

convívio familiar e social, refeições e tempo de dormir. O tempo 

de aplicação dos questionários para cada idoso variou de 15 a 

20 minutos. Um questionário estruturado é um conjunto de 

questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a 
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levantar informações por parte dos sujeitos pesquisados, com 

vistas a conhecer a opinião sobre os assuntos em estudo, 

Severino (2014). 

Os dados foram tratados por estatística descritiva, e 

expressos em frequências absolutas e relativas analisados 

através do programa estatístico SPSS versão 24. Os resultados 

foram apresentados em forma de tabela e gráficos de barras. 

Com base nas diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos, estabelecidas na 

Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Foi 

previamente autorizado pelo SESC de Iguatu – CE e a 

coordenação do Grupo do TSI, sendo registrado e aprovado 

pelo comitê de ética e pesquisa com CAAE: 

57352214.5.0000.5055. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A amostra foi composta por 92 idosos (72,2 anos ± 

6,77anos), de ambos os sexos (85 feminino e 7 masculino), 

estado civil de viúvo (42,4%), religião católica (89,1%), nível de 

escolaridade de ensino fundamental incompleto (38%) e tempo 

de participação no TSI de 10 anos (40,2%) (Tabela 1). 

Quando a idade foi estratificada por década, observou-

se que a grande maioria dos idosos se encontram entre os 70 

aos 79 anos o que corresponde a expectativa de vida do 

cearense de 73,2 anos apontados do IBGE (DIÁRIO OFICIAL 

DA UNIÃO, 2016). 
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TABELA 1. Caracterização sociodemografica dos idosos 
participantes do TSI, Iguatu – CE, 2015. 

Características  
Frequência 

absoluta 
n = 92 

Frequência 
relativa 

% 

Faixa Etária   

   de 60 a 69 anos 39 42,4 

   de 70 a 79 anos 42 45,6 

   de 80 a 89 anos 11       12 

Estado Civil   

   solteiro 17 18,5 

   casado 36 39,1 

   viuvo 39 42,4 

Religião   

   católico 82 89,1 

   evangélico 6   6,5 

   outros 4   4,3 

Nível Educacional   

   sem escolaridade 5     5,4 

   ensino fundamental incompleto 35 38 

   ensino fundamental completo 25 27,2 

   ensino médio incompleto 1 1,1 

   ensino médio completo 22 23,9 

   ensino superior completo 2  2,2 

   outros 2  2,2 

Tempo no Trabalho Social com 
Idosos 

  

   5 anos 15 16,3 

   10 anos 37 40,2 

   15 anos 24 26,1 

... 20 anos 16 17,4 
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Fonte: Dados são frequência absoluta e relativa; n: número de idosos. 
Elaborado pelo próprio autor. 
 

A variável estado civil a categoria viúvo com o maior 

percentual (42,4%) e casados (39,1%), corroboram com os de 

Borges et al. (2015) que realizou um estudo com idosos na 

atenção primária da cidade de Florianópolis – SC. Porém no 

estudo de Galisteu et al. (2006) encontrou a variável viúvo como 

maior resultado seguidos por casado.  

Para a variável religião observamos a categoria católica 

como maior frequência (82%), Krug, Lopes e Mazo (2014) e 

Cavalcante (2015) também encontraram em seus estudos com 

idosos de um grupo de convivência a variável religião católica a 

maior frequência. Segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2010) 

a religião evangélica cresceu no Brasil, porém a católica ainda 

é a religião com maior quantidade de fiéis. 

Nível educacional, foi observado entre os idosos uma 

maior frequencia do ensino fundamental incompleto (38%). Este 

nível de escolaridade também foi encontrado em maior 

frequência no estudo de Hott (2011), com os idosos que 

participavamm de um centro de convivência, por meio do 

Projeto Sol e Cia, no município de Coronel Fabriciano, MG. 

O menor grau de escolaridade nos idosos é comum na 

realidade brasileira, uma vez que o acesso a escola era mais 

escassos do que nos dias atuais. A baixa escolaridade dos 

idosos é um fator limitante para a prática de atividades físicas 

nessa faixa etária, pois as pessoas são menos orientadas sobre 

a sua importância, Cavalcante, et al. (2015) 

No tempo de permanência de participação no grupo de 

convivência encontramos uma maior participação de 20 anos 

(17,4%) dos idosos. No estudo de Cavalcante (2015) um maior 

tempo de permanência por Idosos do grupo de Convivência 
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Renascer uma participação de 5 anos. Brasil et al. (2013) 

enfatiza que o grupo de convivência tem um papel importante 

para os idosos, sendo um espaço que proporciona uma nova 

realidade a partir do resgate do viver, da identidade, da 

socialização e da saúde através das práticas. 

 

Figura 1. Distribuição Percentual dos Idosos participantes do 
TSI pelas pessoas com quem reside, Iguatu – CE, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Para a variável arranjo domicialiar, encontamos uma 

distribuição bem heterogênea, família (77,2%), sozinho 

(17,4%), funcionário (4,3%) e amigo (1,1%) (Figura 1).  

Percebemos que os idosos dividem o dominicílio com 

seus filhos, assim como encontrado nos achados de Cavalcante 
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(2015), o arranjo domiciliar, também apresentou uma 

distribuição bastante heterogênea, em que os idosos do grupo 

de convivência majoritariamente divididem o domicílio com seus 

filhos e muitas vezes com os netos. 

No estudo de Kumpel et al. (2011) no município de Passo 

Fundo - RS, os idosos do grupo tem o arranjo familiar diferente, 

sendo a maioria moram sós, seguido de esposo (a) e com filhos. 

Destacamos um grande percentual dos idosas que moram 

sozinho (17,4%), se assemelhando ao estudo Andrade et al. 

(2014), que a maioria dos idosos que participavam do grupo de 

convivência em Cajazeiras – PB, moravam acompanhados de 

familiares, como filhos, netos, genros, noras e com amigos.  

Vale ressaltar que esse indicativo de um grande 

percentual de idosos morando sozinhos, pode ser a justificativa 

de uma maior participação no TSI do SESC de Iguatu – CE. 

Pela necessidade de preencher o tempo ocioso das atividades 

habituais do dia a dia, principalmente pela aposentadoria, com 

participação em grupos de convivência que ofertam atividades 

intergeracionais, culturais, educativas, turismo, esporte e de 

lazer. 

Outra variável a ser destacada é a variável refeição que 

apresenta quantas vezes os idosos se alimentam (refeição) por 

dia (Figura 2), apresentou que a maioria dos idosos fazem pelo 

seis refeições por dia (29,3%), seguido de quatro refeições 

(27,2%), cinco refeições (21,7%), três refeições (21,4%) e duas 

refeições (4,3%). Dentre as seis refeições incluem: café da 

manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e 

ceia. 

Este dados são interessante, pois observa-se que os 

idosos que fazem parte do grupo de convivência do SESC-
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Iguatu – CE, têm consciência da importância de fracionar as 

refeições.  

 

Figura 2. Distribuição Percentual dos Idosos participantes do 
TSI pelas refeições realizadas diariamente, Iguatu – CE, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

O estudo de Kumpel et al. (2011) também demonstrou 

que idosos fazem mais refeições ao dia, nesse estudo 20% dos 

idosos fazem três e quatro refeições diárias e 60% realizam 

mais de quatro refeições diárias. O Ministério da Saúde (2009) 

orienta que o fracionamento das refeições estimula o intestino 

e evita que se como fora de hora. Sugere tambem horários 

regulares, com intervalos para atender às peculiaridades da 
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fisiologia digestiva contribui para a garantia de nutrientes e 

energia, maior conforto e apetite para a pessoa idosa. 

Outro fator que é importante para ser discutido, quanto 

ao bem estar dos idosos, está relacionao a qualidade de sono 

e a quantidade de sono por noite apresentada. Nesta variável 

nosso estudo, observou-se uma heterogeneidade nas resposta, 

mesmo assim, a maioria dos idosos do grupo dormem seis 

horas (25%), oito horas (21,7%), sete horas (15,2%), cinco 

horas (13%), dez horas (9,8%), quatro horas (8,7%), três e nove 

horas (3.3%) de sono por noite (Figura 3). 

 
Figura 3. Distribuição Percentual dos Idosos participantes do 
TSI pelas quantidades de sono, Iguatu – CE, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

A quantidade de horas de sono reduzida, principalmente 

para o idosos com 65 anos de idade ou mais, influenciando no 

aumento dos despertares e difuculdade de dormir novamente, 
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cochilos durante o dia, uso de medicamentos para dormir, 

sonolência diurna, problemas de atenção, humor reprimido, 

quedas e diminuição da qualidade de vida, Santos et al. (2013). 

Existe uma relação entre a dieta alimentar, a quantidade 

e qualidade de sono por noite diretamente anexo a pratica de 

atividade física. Como indicadores a prevenção de problemas 

relacionados ao sobrepeso e obesidade, riscos para doenças 

metabólicas, associadas ao estilo de vida, Vieira et al. (2016). 

 

Figura 4. Distribuição Percentual dos Idosos participantes do 
TSI pela pratica de atividade física, Iguatu – CE, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Para o nível de atividade física encontramos um maior 

percentual de participação dos idosos (84,8%) e não (15,2%) 

(Figura 4). Os achados de Brasil et al. (2013) que apresentaram 

um perfil de idosos participantes dos grupos de promoção à 
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saúde através da pratica atividade física (73,3%) em grupos de 

convivência, como espaço de socialização. 

Contrapondo aos nossos achados, o estudo de Silva 

(2014) verificou em um grupo de idosos urbanos uma maior 

frequência para o sedentarismo (57,6%). Lopes et al. (2014) 

apontou que os idosos assistidos pelo programa Estratégia 

Saúde da Familia em Uberaba – MG, apresentaram um perfil 

com maior frequência para o sedentarismo (65,5%). 

 

Figura 5. Distribuição Percentual dos Idosos participantes do 
TSI pelo tipo de pratica de atividade física, Iguatu – CE, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Dentre as diversas possibilidades de pratica de exercício 

físico temos as praticadas pelos idosos que participam do grupo 

foram hidroginástica (62%), alongamento (27,2%), musculação 

(8,7%) e ginástica (2,2%) (Figura 5).  
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Cerri e Simões (2007) entrevistaram um grupo de idosos 

que praticam Hidroginástica, a maioria (58%) diz ter iniciado a 

hidroginástica por orientação médica. Podemos compreender a 

partir da adequação da modalidade para os idosos pelo baixo 

impacto nas articulações, por estarem inseridos na água 

(resistência adicional) sendo indicada por limitações e dores.  

O alongamento vem contribuir com os níveis de 

flexibilidade, favorecendo assim uma melhoria nas atividades 

da vida diária, como sentar e levantar, vestir uma roupa, calçar 

um sapato, enfim atividades que levam uma melhoria na 

autonomia funcional do idoso, Silva et al. (2016).  

Block et al. (2008) avaliou a flexibilidade pré e pós o 

treinamento, através do teste de sentar e alcançar e os seus 

achados apontam para um aumento significativo da 

flexibilidade, comparando o valor das médias pré teste 

(16,44cm) e pós teste (23,44cm) com o teste de sentar e 

alcançar (p≤0,05). 

As diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do 

Esporte e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

orienta que a pratica de Atividade Física e Saúde para o idoso, 

deve preceder uma avaliação médica; na prescrição 

comtemplar as variáveis de modalidade, duração, frequência, 

intensidade e modo de progressão; praticar exercícios se 

possível todos os dias; exercícios de baixa intensidade na fase 

inicial; um programa de atividade física que contemple 

exercícios aeróbicos, de força muscular, de flexibilidade e 

equilíbrio (NOBREGA, 1999). 

Assim, o programa de treinamento com exercícios de 

flexibilidade contribuiu para o ganho de flexibilidade corporal, 

otimizando a qualidade de vida destes indivíduos, 

concretizaram que a medida em que a idade aumenta a 
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flexibilidade diminui. Com isso, tem-se grande relevância a 

prática dessa modalidade no grupo de idosos,não apenas no 

SESC de Iguatu, mas em outros grupos de convivência que tem 

como foco a saúde e bem estar, e sobre tudo a melhoria da 

qualidade de vida dessa população. Instituições ligadas à saúde 

do Idoso orientam que a prática de atividade física se possível 

todos os dias e que contemple exercícios aeróbicos, de força 

muscular, de flexibilidade e equilíbrio(NOBREGA, 1999).  

O envelhecimento traz alterações diretamente 
relacionados aos fatores de risco, o conjunto delas podem 
diminuir a capacidade funcional, risco de quedas e alterações 
no equilíbrio, podendo contribuir para o aumento da morbidade 
e mortalidade em idosos, Gonçalves et al. (2014). 

A importância da prática do exercício físico em 

prevenção de quedas em idosos já foi demonstrada por Beck et 

al. (2011), que apresentaram em seu estudo que os idosos que 

não praticavam atividades físicas, apresentaram percentuais 

mais elevados de incidência de quedas. Assim, pode-se sugerir 

que a atividade física influencia de forma preventiva na 

ocorrência destes acidentes 

Quando vericamos a associação da frequência de 

quedas por sexo, notou-se que a maior prevalência de quedas 

foi sexo masculino (28,6%) e feminino (24,7%) e não sofreram 

quedas sexo feminino (75,3%) e masculino (71,4%). Apesar de 

acontecer em menos da metade da população estudada, pois 

quando foi feita a analise total de quedas do estudo, esse 

numero caiu (25%), apresentando um histórico de quedas nos 

idosos do grupo (figura 6). 
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Figura 6. Distribuição Percentual dos Idosos participantes do 
TSI pela ocorrência de quedas por sexo, Iguatu – CE, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 
Isso não pode ser observado nos estudos de Araújo 

(2014), no qual a prevalência de queda foi considerada elevada 

em idosos (43%) e maior para o sexo feminino (79%). Cruz et 

al. (2012) , também destacou uma prevalência maior de quedas 

em idoso (32,1%) e em sua grande maioria sendo as mulheres, 

ocorrendo principalmente no próprio domicílio. 

O fato da maioria dos idosos do grupo do SESC não 

terem histórico de quedas pode ter relação direta com a prática 

do exercício físico, uma vez que 84,8% praticam algum tipo de 

exercício, ou até mais de uma modalidade de exercício.  
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4 CONCLUSÕES  

 

Ao caracterizarmos o grupo de idosos foi possível 

constatar uma predominância do sexo feminino, viuvós, 

católicos, aposentados, com frequência elevada de nível de 

escolaridade de ensino fundamental incompleto e participação 

há mais de 20 anos do grupo de convivência para o perfil 

demografico. Para o arranjo domiciliar predominou a família, na 

quantidade de refeições afirmaram seis refeições por dia, com 

frequência elevada de pratica de atividade física, nas 

modalidade de alongamento e hidroginástica. Apresentando 

uma baixa frequência para a incidência de quedas. 

A participação no grupo de convivência do Trabalho 

Social com Idosos do SESC de Iguatu – CE é uma 

possibilidades dos idosos estarem atuando ativamente na 

sociedade, considerando que enfrentam dificuldades como a 

troca do trabalho com a aposentadoria, vida útil e relações 

sociais. Possibilitando também novas descobertas, 

oportunidade de conhecer novos espaços, participação de 

projetos intergeracionais, coletivos de turismo, cultura, 

educação, esporte e lazer. 

Compete aos gestores e a sociedade efetivar políticas 

públicas para os idosos em diversos segmentos da sociedade. 

Tornando importante um maior envolvimento de idosos nesses 

grupos, possibilitando uma melhor qualidade de vida deste 

grupo etário. 
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RESUMO: O câncer é um grave problema de saúde pública, 
sua origem pode estar relacionada a fatores exógenos ou 
endógenos ao organismo denominados carcinógenos, que 
desencadeiam um crescimento anômalo, desordenado e 
autônomo das células que invadem tecidos e órgãos 
contribuindo fortemente para uma alta taxa de 
morbimortalidade. Segundo dados publicados este ano pela 
OMS, 8,8 milhões de pessoas morrem por câncer a cada ano 
no mundo, sendo a grande maioria em países de baixa e média 
rendas. Diante do exposto, estudos têm demonstrado que, em 
geral, as pessoas possuem pouco ou nenhum conhecimento 
sobre o risco do câncer para sua saúde e, considerando esse 
problema, o presente estudo objetivou, a partir da Taxa de 
Mortalidade, realizar um levantamento dos tipos neoplásicos 
que detém os maiores índices de óbitos nos últimos 10 anos na 
cidade de Serra Talhada - PE. Os dados referentes aos 
pacientes, seguindo os critérios de elegibilidade, foram 
coletados no Núcleo de Vigilância Epidemiológica do município. 
A partir análise dos dados temos como principais tipos de 
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câncer responsáveis por óbitos: Pulmão (0,996‰), câncer de 
Estômago (0,794‰), câncer de Esôfago (0,605‰), 
respectivamente. Dessa forma, programas assistencias que 
visam atuar na prevenção e promoção de Saúde são de 
extrema importância para a redução nas Taxas de Mortalidade, 
principalmente em países como o Brasil, por deterem baixo 
poderio econômico, bem como infraestrutura inadequada para 
o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes 
com câncer.   
Palavras-chave: Câncer. Mortalidade. Saúde Pública.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, que 

possuem alterações malignas que podem ocorrer em diferentes 

localizações do corpo humano e, alguns, podem apresentar 

diferentes tipos dessas alterações. No entanto, os processos 

básicos de caracterização parecem similares. Entre as diversas 

doenças crônicas, o câncer é considerado, desde 2003, uma 

importante causa de morte no Brasil (MARUYAMA, 2005; 

JUSTINO, 2014).  

A problemática do câncer no país ganha cada vez mais 

relevância pelo perfil epidemiológico que este tipo de doença 

vem apresentando, e, com base no Instituto Nacional do Câncer 

- INCA (2016), a estimativa para o biênio 2016-2017 é que 

ocorrerão cerca de 600 mil casos novos de câncer. Ainda de 

acordo com dados do INCA os cânceres mais incidentes para 

os anos serão pele não melanoma (180 mil), próstata (61 mil); 

mama (58 mil); cólon e reto (34 mil), pulmão (28 mil) e estômago 

(21 mil). 
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O aumento de sua incidência torna-o mais preocupante, 

pois segundo relatório da Agência Internacional para Pesquisa 

em Câncer (IARC)/OMS, 8,8 milhões de pessoas morrem por 

ano vítimas de neoplasias. Atualmente, mais de 14 milhões de 

pessoas desenvolvem câncer todos os anos, estima-se que 

esse valor suba até 2030, onde ocorrerão cerca de 21 milhões 

de novos casos de câncer por ano. O continuo crescimento 

populacional, afetará de forma significativa a incidência e o 

impacto no mundo, trazendo consequências principalmente os 

países de baixa e média rendas (OMS, 2017; SOUZA et al., 

2013).  

As causas que dão origem as neoplasias malignas 

possuem bases genéticas e moleculares podendo ser 

reconhecidas como agravos genéticos causados por certas 

instabilidades no genoma. Com isto pode-se perceber que as 

causas que dão origem ao câncer podem ser várias, podendo 

ser exógenas ou endógenas ao organismo, estando ambas 

inter-relacionadas. As causas exógenas estão relacionadas a 

um conjunto que inclui interações ao meio ambiente e aos 

hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. 

As causas endógenas como visto anteriormente são, na maioria 

das vezes, geneticamente pré-determinadas provocando 

mutações genômicas, resultando na ativação de oncogenes, 

responsáveis pela proliferação celular e regulação da apoptose, 

além de ocorrer à inativação dos genes supressores. Com isso, 

a expansão clonal ocasiona mutações adicionais (progressão), 

induzindo heterogeneidade celular e consequentemente 

formação de um neoplasma maligno, esses fatores causais 

podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade 

de transformações malignas nas células normais (MCKUSICK, 

1987; ARAÚJO-FILHO et al., 2013).  
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A cada ano que se passa o câncer vem elevando sua 

dimensão e sendo configurado como um grande problema de 

saúde pública tanto no Brasil, como no mundo. Tanto em 

relação ao controle de casos registrados, como atividades de 

prevenção merecendo cada vez mais pesquisas tendo como 

finalidade obter melhor qualidade e humanização na assistência 

aos pacientes com essa doença, no qual designa mais de uma 

centena de diferentes doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado, maligno de células, que se dividem 

rapidamente, agressivamente e incontrolavelmente invadindo, 

os tecidos e órgãos (metástase) determinando a formação de 

tumores malignos secundários, que podem ou não espalhar-se 

para outras partes do corpo (MANSANO-SCHLOSSER, 2012). 

Existem diferentes tipos de câncer que corresponde aos 

vários tipos de células existentes no corpo. O termo "tumor 

benigno" significa uma massa localizada de células que se 

multiplicam lentamente e se assemelham ao tecido original, 

onde esse raramente constitui um risco de vida. Já o "tumor 

maligno", o desordenado das células possui a capacidade de 

por metástase invadir outros tecidos e órgãos. O câncer tem a 

capacidade de iniciar-se em qualquer tecido do corpo, porém, 

quando tem início em tecidos epiteliais como pele e mucosas 

ele é denominado Carcinoma, e quando inicia em tecidos 

conjuntivos, como osso ou cartilagem é denominado de 

Sarcoma. Alguns fatores são primordiais para o 

desenvolvimento do câncer, dentre eles estão os carcinógenos 

químicos e físicos, agentes infecciosos e o estilo de vida do 

indivíduo (ARAÚJO-FILHO et al., 2013). 

As estimativas apresentadas anualmente, como a 

Incidência e a Taxa de Mortalidade, são mais uma ferramenta 

importante para o desenvolvimento do sistema de vigilância de 
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câncer, onde o grande desafio é colocar em prática o uso 

dessas informações. O acesso aos serviços de saúde 

especializados em tempo útil é decisivo para permitir o 

tratamento oportuno, aumentar a sobrevida e obter um melhor 

o prognóstico, pois inúmeros tipos de câncer, se detectados e 

tratados inicialmente ou em fases precursoras, podem alcançar 

índices de 100% de controle, e ainda, pode ter suas estatísticas 

de mortalidade reduzidas em 80% se houver um rastreamento 

eficiente (HOLSBACH, 2014; RANTALA et al., 2009).  

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 

analisar, a partir da Taxa de Mortalidade, os tipos neoplásicos 

que mais levam a óbitos na cidade de Serra Talhada - PE e, a 

partir disso, incentivar ações públicas para prevenção e controle 

destas.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo consiste em uma análise documental, 

quantitativa realizada na cidade de Serra Talhada, 

Pernambuco, Brasil. Esse município, situado no sertão 

brasileiro, possui um território que se estende por 2 979,974 

km², com uma população de 84.352 habitantes (IBGE, 2015). 

A população do estudo foi constituída pelos casos de 

óbitos por câncer ocorridos nesse município, no período de 

2007 a 2017 (até o mês de setembro). Utilizaram-se como 

critérios de inclusão, neoplasias malignas que detinham um 

valor numérico igual ou superior a 25 mortes no período 

exposto, além de os indivíduos terem vínculo residencial na 

cidade. Os demais dados foram desconsiderados. Dessa forma, 

a amostra foi composta por 407 pacientes. 
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Os dados acima referidos foram coletados no Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica de Serra Talhada - PE. Ademais, 

para fundamentação teórica, realizaram-se buscas na base de 

dados e artigos na Internet através da consulta nas seguintes 

web-pages: PubMed, SciELO, Periódicos CAPES, 

ScienceDirect e no Portal do INCA.  

Para a análise dos dados, bem como a confecção dos 

gráficos, utilizou-se o software Microsoft Office Excel. A Taxa 

de Mortalidade (TM) foi calculada pelo somatório de óbitos por 

tipo de neoplasia maligna (ON) ou o somatório de óbitos por 

ano de estudo (OA) dividido pela população total de Serra 

Talhada (PT) multiplicado por mil, segundo a fórmula:  

𝑇𝑀 =  
𝑂𝑁 𝑜𝑢 𝑂𝐴

𝑃𝑇
× 1000 

A realização deste estudo considerou a Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que rege sobre a 

ética da pesquisa envolvendo seres humanos direta ou 

indiretamente, assegurando a garantia de preservação da 

privacidade do sujeito da pesquisa.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O câncer configura-se como um sério problema de saúde 

pública, por sua elevada magnitude, uma vez que seus 

impactos atingem a todos os indivíduos sem distinção de etnia 

ou classe. Diante disso se faz necessário um olhar 

epidemiológico atento e qualificado no conhecimento deste 

agravo tendo em vista ações que possam ajudar a minimizar 

esses efeitos na população e possa promover medidas 

relacionadas a prevenção primária, ao diagnóstico precoce e 
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oferecer uma melhor qualidade de tratamento as pessoas 

envolvidas. 

O acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer ainda é 

considerado insuficiente porque os centros especializados 

encontram-se localizados nas capitais ou nos estados 

considerados economicamente mais desenvolvidos. Em Serra 

Talhada - PE, os pacientes viajam até a Capital do estado, 

Recife, onde ali receberão os cuidados e terapias necessários. 

No entanto, o acesso a esses centros em termos de distância, 

tempo e custo do transporte tem impacto profundo na qualidade 

de vida das pessoas que não possuem condições de viajar para 

posterior tratamento (GRABOIS et al., 2013). 

O acesso aos serviços de saúde especializados em 

tempo útil é decisivo para que possa aumentar a sobrevida dos 

pacientes, pois quanto mais rápido o individuo é diagnosticado 

e tratado, maiores são as chances de cura e menor os casos de 

óbito por câncer (OMS, 2017; TONANI et al., 2008). 

Quanto ao mecanismo de notificação de óbito por câncer 

do município, os dados obtidos nesse estudo, mostraram a 

existência de uma deficiência nesses mecanismos, bem como 

no Brasil. Os dados municipais não subdividem óbitos quanto 

ao tipo neoplásico por sexo, nem por faixa etária o que dificultou 

a realização da Taxa de Mortalidade das Neoplasias Malignas 

de próstata e de colo de útero, exclusivas dos sexos masculino 

e feminino, respectivamente Figura 1. Vale destacar que estas 

apresentavam valores significativos, necessitando de um olhar 

pontual. Já no portal do INCA temos um "Atlas de mortalidade 

por câncer", porém os dados estão desatualizados, dificultando 

as ações preventivas para minimização da incidência desses 

óbitos. 
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Segundo o INCA (2014), o controle e a prevenção do 

câncer precisam estar no mesmo foco e ter a mesma atenção 

os serviços assistenciais, pois o crescente aumento do número 

de casos novos provocará uma escassez dos recursos 

necessários para o diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento, tendo como consequência mortes 

prematuras e desnecessárias.  

Assim, medidas preventivas foram implementadas e 

devem ser incentivadas para uma efetiva redução na carga do 

câncer, tais como: estratégias para o controle do tabagismo, 

relacionado ao câncer de pulmão, entre outros; a promoção da 

alimentação saudável, para a prevenção dos cânceres de 

estômago e intestino, entre outros; a vacinação para 

Papilomavírus humano (HPV) e hepatite, contra o câncer do 

colo do útero e de fígado.  

De igual modo, a adoção de estilos de vida mais 

saudáveis, como uma alimentação adequada e a prática de 

atividade física, permitirá um melhor controle dos cânceres de 

mama, próstata e intestino. Essas medidas crescem em 

importância, principalmente em países como o Brasil, que se 

encontra em um processo de transição econômica, o que o faz 

ganhar, progressivamente, o ônus global do câncer observado 

em países economicamente desenvolvidos (INCA, 2014; OMS, 

2017). 

Na análise comparativa entre os resultados deste estudo 

com os de outros, observou-se que o tipo de neoplasia de maior 

letalidade mundial confere com os dados municipais de Serra 

Talhada - PE Figura 1. 

  



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS NEOPLASIAS QUE MAIS LEVAM A ÓBITOS NA 
CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 

577 
 

Figura 1. Taxa de mortalidade (‰) por neoplasia mais mortífera 

no período de 2007 a 2017 em Serra Talhada - PE 

 

 Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Serra Talhada 

- PE  

** TM não realizada devido a não subdivisão dos dados por 

sexo 

 

  A neoplasia maligna de pulmão foi causa de, 
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observado em 2011 com número de óbitos três vezes maior que 

ano anterior, onde se manteve nos posteriores anos Figura 4. 
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combinados: tomografia computadorizada e biópsia 

(broncoscopia e punção percutânea) (TANG, 2017). 

A probabilidade de detecção da doença está diretamente 

relacionada ao período, a velocidade de crescimento do tumor 

(Lenght time). Dessa forma, o melhor prognóstico se dá a 

indivíduos com neoplasias de crescimento lento, e o contrário, 

tumores mais agressivos, são de difícil rastreio e mais passíveis 

de letalidade (TANG, 2017). 

Conforme a localização anatômica da neoplasia, bem 

como o tipo celular acometido Fig. (2), repercussões pouco 

significativas são observadas, o que acaba atrapalhando o 

diagnóstico.  A sintomatologia aparente é similar a outras 

doenças corriqueiras como influenza, que compreende tosse, 

dispneia, dor torácica, sibilância, disfonia, entre outros. 

 

Figura 2. Neoplasia maligna de pulmão  

 
Fonte: https://noticiaalternativa.com.br/cancer-

de-pulmao-2/ 
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A partir do exame citológico, o câncer de pulmão é 

classificado em dois principais tipos: carcinoma de pequenas 

células e não pequenas células, este último é composto por três 

subtipos histológicos principais e distintos: carcinoma 

epidermóide, adenocarcinoma e carcinoma de células grandes, 

que, por sua vez, são responsáveis por 75% dos pacientes 

diagnosticados com esse tipo neoplásico (INCA, 2012). 

O carcinoma de células pequenas compreende, também, 

subtipos celulares, sendo o principal o linfocitóide ou oat cell. A 

importância dada ao oat cell é devido ao crescimento rápido, 

bem como alta capacidade de disseminação e invasão cerebral, 

apresentando alto grau de resposta ao tratamento e baixo 

percentual de cura (INCA, 2012). 

Considerando o exposto, além de medidas que previnam 

os fatores exógenos à causa da neoplasia maligna de pulmão, 

necessita-se de medidas diagnósticas eficientes de rastreio que 

detectem o mais precocemente possível o desenvolvimento 

desse tipo de câncer, para que, dessa forma, a taxa de 

mortalidade seja reduzida. 

Entre os anos de 2007 e 2016, a taxa de mortalidade se 

manteve estável, com variações pouco significativas Figura 3.  

Destaca-se o ano de 2012, onde teve um pico no número de 

óbitos por essas espécimes cancerígenas.  

Quando estratificamos as principais neoplasias malignas 

que levam a óbitos por anos do estudo temos o observado na 

Figura 4. Denota-se um declínio no número de câncer de 

estômago no período estudado, o que converge com dados 

mundiais. O câncer de próstata teve um aumento significativo 

nos anos 2014 - 2015, com posterior queda em 2016.  
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Figura 3. Taxa de Mortalidade - TM (‰) das neoplasias que 

mais levam a óbito por ano em Serra Talhada - PE 

 
Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Serra Talhada 

- PE  

* dados referentes até o mês de setembro de 2017 
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Figura 4. Número de óbitos por ano segundo tipos neoplásicos 

mais mortíferos de Serra Talhada - PE 

 
Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Serra Talhada - PE  

* dados referentes até o mês de setembro de 2017 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados aqui demonstrados apontam uma Taxa de 

Mortalidade significativa por espécimes neoplásicas mais 

mortíferas entre os anos 2007 e 2017. 

A análise das causas de óbito é de fundamental 

importância para o monitoramento da situação de saúde e 

planejamento de intervenções visando a reduzir a mortalidade 
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por causas que podem ser evitadas. Salienta-se a 

subnotificação, bem como a desatualização dos dados 

observados nas páginas do Ministério da Saúde. 

Medidas preventivas são, atualmente, a grande arma 

brasileira para uma melhora nesses índices, devido à escassez 

de recursos que se tem para o diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento. 
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RESUMO: A Síndrome Metabólica (SM) vem sendo debatida 
por diversos órgãos de saúde e nas últimas décadas, por se 
tratar de uma condição que está altamente prevalente não 
apenas em países desenvolvidos, mas também em países em 
desenvolvimento. Trata-se da associação de três ou mais 
fatores de risco para doenças cardiovasculares, incluindo 
diabetes mellitus, hipertensão arterial, intolerância a glicose, 
dislipidemia (LDL colesterol e triglicérides elevados e HDL-
colesterol reduzido), e obesidade central, presentes no mesmo 
indivíduo. Foi identificada pela primeira vez em 1922, sendo 
apresentada por diversas terminologias (quarteto mortal, 
síndrome plurimetabólica, síndrome X ou síndrome da 
resistência à insulina). A SM pode ser definida de acordo com 
critérios propostos pela Organização Mundial da Saúde, ou pelo 
"National Cholesterol Evaluation Program" - ATP III, ou ainda, 
pela "American Association of Clinical Endocrinologists".  
Entender quais são os fatores de risco para a síndrome 
metabólica e, especialmente, como esses fatores associados 



SÍNDROME METABÓLICA: ASPECTOS CONCEITUAIS, HISTÓRICOS, 
PREVALENCIA, INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS 

586 
 

podem exponenciar os problemas relacionados às doenças 
cardiometabólicas, é fundamental para os profissionais de 
saúde, poder direcionar os trabalhos específicos tanto para o 
tratamento quanto de forma profilaxia. Assim, o objetivo dessa 
revisão foi apresentar o conhecimento aprofundado do que é a 
síndrome metabólica, histórico, prevalência, incidência, quais 
são os fatores de risco associados e a exponenciação da união 
de mais de um fator de risco. 
Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Fatores de risco. 
Doenças Cardiovasculares. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas um dos conceitos que trouxeram 

uma nova dimensão para a compreensão das doenças 

cardiovasculares está relacionado à Síndrome Metabólica (SM). 

Os critérios mais adotados para identificar a SM são os da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e do National 

Cholesterol Education Program (NCEP), que estabelecem 

vários distúrbios metabólicos relacionados com um risco 

elevado de diabetes e doença cardiovascular (JIXIANG MA et 

al., 2010), incluindo a diabetes mellitus, hipertensão arterial, 

intolerância a glicose, dislipidemia (LDL- colesterol alto, 

triglicerídeo alto e HDL-colesterol baixo) e obesidade central.  

Se por um lado, antes estes fatores eram estudados 

como entidade clinica distinta, atualmente o fato de se ter a 

presença de uma destas condições deve implicar 

obrigatoriamente a pesquisar o restante, porque a alteração de 

um destes fatores, há causa ou consequência de alteração dos 

demais. Com isso, a Síndrome Metabólica, pode ser entendida 

como a condição na qual vários fatores de risco para doenças 
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cardiovasculares ocorrem simultaneamente no mesmo 

indivíduo (ROCHA; MELO; MENEZES, 2016). 

Estudos epidemiológicos demonstram um aumento 

significativo da morbidade e mortalidade em indivíduos que 

apresentam os componentes da SM, e as estimativas das 

autoridades nacionais, como por exemplo, dos Estados Unidos, 

apresentam que as despesas médicas têm ultrapassado U$ 80 

milhões (THOMAS et al., 2010). 

As proporções epidêmicas da obesidade e a incidência 

da "síndrome metabólica" é crescente entre os países, no qual 

as prevalências e riscos cardiovasculares variam dependendo 

da população estudada, pois outros fatores estão 

correlacionados, como os hábitos alimentares e os níveis de 

Atividade Física. Vários estudos epidemiológicos confirmam a 

ocorrência da SM em diferentes grupos étnicos incluindo os 

europeus, afro-americanos, mexicano-americanos, asiáticos, 

chineses (JIXIANG. MA et al., 2010). 

Baseado nisso, há a importância de aprofundar os 

estudos relacionados à síndrome metabólica, epidemiologia e 

fatores associados, para compreender como diminuir os níveis 

epidêmicos dessa enfermidade. Assim, o objetivo dessa revisão 

foi apresentar o conhecimento aprofundado do que é a 

síndrome metabólica, a prevalência, quais são os fatores de 

risco associados e a exponenciação da união de mais de um 

fator de risco. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da 

literatura. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados 

Pubmed, Lilacs e Medline, sendo considerados os estudos 
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originais e de revisão que foram publicados entre os anos de 

2004 a 2017. Além desses, foram utilizados livros e 

dissertações, na língua portuguesa e inglesa. Os descritores 

utilizados foram “síndrome metabólica”, “prevalência”, 

“incidência”, “fatores de risco”. Foram excluídos os artigos que 

não tratavam sobre os temas propostos. Assim, os artigos 

selecionados foram lidos na íntegra e utilizados para 

embasamento desta revisão.  

 

3 RESULTADOS  

 

3 1 Síndrome Metabólica: histórico e definição 
 

Com o aumento da expectativa de vida da população e 

as comodidades que a modernidade proporciona, o índice de 

obesidade e as doenças que acompanham tem sido fatores 

bastante investigados, uma vez que as fisiopatologias 

associadas condicionam o desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares. Assim, os estudiosos têm o objetivo não 

apenas de diagnosticar os fatores associados, como também 

buscar os tratamentos e medicamentos necessários para 

diminuir o índice destas doenças (ROCHA; MELO; MENEZES, 

2016). 

No inicio do século passado vários pesquisadores 

fizeram associações entre as doenças cardiovasculares e 

alguns fatores como a hipertensão, diabetes, obesidade e 

dislipidemia no qual, a associação dessas doenças num 

indivíduo ou o fato de ter algumas delas, levaria a necessidade 

de se observar as demais. Em seguida, novos estudos foram 

feitos correlacionando a presença dessas doenças com a 
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obesidade, especificamente com a obesidade abdominal 

(RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 2012). 

Em 1923, um estudioso (Highland), apresentou uma 

descrição do agrupamento de hipertensão, hiperglicemia e 

gota. Em 1979, houve a associação entre diabetes do tipo 2, as 

doenças cardiovasculares e obesidade em homens (ROCHA; 

MELO; MENEZES, 2016). Contudo, o termo, síndrome 

metabólica foi inicialmente designada por Reaven em 1988 

como Síndrome X, que segundo a sua proposta o estado de 

resistência periférica à ação da insulina, é amplamente 

reconhecida como fator fisiopatológico de base para o 

desenvolvimento de várias alterações metabólicas, que 

representam fatores de risco não somente para doenças 

cardiovasculares, com também para o diabetes (PONTES; 

AMORIM; LIRA, 2016). 

Vários termos foram utilizados para definir esta síndrome 

como Síndrome da Resistência à Insulina, Síndrome X, 

Síndrome X mais, Quarteto Mortal, Síndrome Plurimetabólica e 

finalmente Síndrome Metabólica, denominação atual e 

universalmente utilizada. Apesar de que, recentemente, a 

própria existência da síndrome metabólica como unidade 

sindrômica está sendo contestada (SABOYA et al., 2016).  

A partir dos impactos destes fatores de risco às 

patologias cardiovasculares, aumentou o interesse em 

investigar as doenças que predizem de modo que, diversos 

termos foram associados a aglomeração destes fatores no 

indivíduo à junção da hipertensão, obesidade, dislipidemias e a 

diabetes (RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 2012).  

A despeito da SM ser conhecida há muitas décadas, só 

recentemente através das definições de critérios por três 

entidades, Organização Mundial de Saúde (OMS) National 
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Colesterol Education Program Adults Treatment Panel III, 

(NCEP – ATP III) e American Association of Clinical 

Endocrinologists (AACE), o seu diagnóstico foi estabelecido, 

sendo simples, dependendo de dados dos exames físicos e 

laboratoriais. Mesmo assim, não existe consenso para seu 

diagnóstico Quadro (1). 

 
Quadro 4. Diferentes propostas para a caracterização da Síndrome 
Metabólica 

 
Fonte: Adaptado de Pozzan (2004). NCEP/ATP III: National Cholesterol 
Education Program- Adult Treatment Panel III; OMS: Organização Mundial 
de Saúde; AACE: Associação Americana e endocrinologistas Clínicos; PA: 
pressão arterial; TG: triglicerídeos; IMC: índice de massa corporal; C/Q: 
relação cintura/ quadril; DM2: diabetes mellitus tipo 2; TOTG: teste oral de 
tolerância à glicose; H: homens; M: mulheres. 

 

A OMS enfatizar a importância da presença da 

resistência à insulina, sendo que a caracterização desta última 

requer realização do clamp euglicêmico (ROMUALDO; 

NOBREGA; ESCRIVÃO, 2014), um exame que é complexo 

sem muitas chances de ser utilizado na prática clínica. Na 

definição do NCEP–ATP III, a presença de alterações 

glicêmicas não é fundamental para o diagnóstico, estando tal 
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fato de acordo com o aparecimento tardio do diabetes na 

história natural da SM, esta, por sua vez, é uma definição que 

está sendo mais utilizada pelos estudiosos, por ser de simples 

diagnóstico (ROCHA; MELO; MENEZES, 2016).  

É consensual que há uma estreita associação de causa 

e efeito entre estes fatores da SM e as doenças 

cardiovasculares: a obesidade central em que o ponto de corte 

da circunferência depende da população, como demonstrado 

na Tab. (1); glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL; Pressão arterial 

sistólica ≥130 e/ou diastólica ≥ 85mmHg (vigência de 

tratamento com fármaco anti-hipertensivo é indicador 

alternativo); triglicerídeos ≥150 mg/dL(vigência de tratamento 

com fármaco antitriglicerídeos é indicador alternativo) e HDL-

colesterol baixo: homens < 40mg /dL, mulheres< 50mg/dL 

(vigência de tratamento de HDL – colesterol reduzido é 

indicador alternativo) (COSTA; SCHNEIDR; CESAR, 2016). 
 
Tabela 1. Recomendações atuais sobre limites de circunferência abdominal 
para obesidade abdominal de acordo com cada organização de saúde da 
região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Desc:descendentes; IDF: International 
Diabetes Federation; AHA: American Heart Association; NHLBI: National 
Heart and Blood Institute; ATPIII: National Cholesterol education Program 
Adult Treatment Panel III. 

 

 Os conceitos e definições da SM vêm se modificando ao 

longo dos últimos anos. Em 1998, a OMS desenvolveu um 

critério de definição para a SM incluindo, além da hipertensão 

População Organização 
 

Homens Mulheres 

America 
do Sul 

IDF
 

≥90cm ≥80cm 

EUA AHA/NHLBI(NCEP- ATP III) ≥102cm ≥88cm 
Europa European Cardiovascular Societies

 
≥102cm ≥88cm 

Desc. 
Europeus 

IDF ≥94cm ≥80cm 
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arterial sistêmica (HAS) e das dislipidemias, a obesidade e a 

microalbuminúria. Em 2001, o NCEP e o 3rd Adult Treatment 

Panel (ATP III) sugeriram outra definição da SM, sem incluir 

peso e microalbuminúria, sendo de melhor diagnóstico e mais 

prático, em que pelo menos três componentes deveriam se 

apresentar no individuo para ser diagnosticado (AZAMBUJA et 

al., 2015). 

 Em abril de 2005, foi publicada a primeira Diretriz 

Brasileira de Diagnóstico e tratamento da Síndrome Metabólica, 

com o apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que 

utilizou o critério NCEP e ATP III para definir a SM. Em 2006, a 

International Diabetes Federation (IDF) formulou nova definição 

para a SM, considerando as diferentes etnias. Atualmente, a 

SM é discutida nos grandes congressos mundiais para 

diagnóstico precoce dos fatores de risco e tratamento eficaz 

para combater o aumento exponencial dessa síndrome.  

 

3.2 Prevalência e Incidência  

 

A epidemiologia estuda especificamente a prevalência e 

incidência das diversas doenças em populações distintas. A 

prevalência da SM varia de acordo com país, sexo, idade, 

hábitos alimentares, dentre outros, que a partir da população 

estudada e os critérios propostos para seu diagnóstico.   

 Muitos dos estudos referenciam a prevalência em 

populações dos Estados Unidos da America e países da Europa 

(HERZOG et al., 2011). Acredita-se que os americanos estão 

enfrentando uma epidemiologia de obesidade em adultos e 

crianças. Desta forma, a prevalência de doenças relacionadas 

ao estilo de vida tais como diabetes tipo 2 e doenças 
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cardiovasculares (DCV) está acompanhando a tendência de 

peso alarmante que este país enfrenta.  

Estudos epidemiológicos sugerem um aumento da 

prevalência relacionada à morbidade e mortalidade nacionais 

para gastos em despesas médicas que ultrapassam os US$ 80 

milhões relacionadas à SM, sendo encarada desta forma como 

um problema de saúde pública (THOMAS et al., 2010; 

WARNER et al., 2010). 

Os diferentes estudos que utilizam a sessão transversal 

têm demonstrado que países com economias emergentes 

apresentam maiores escores de prevalência da SM. Sandoval 

e Odeja (2010) expõe que, de acordo com os estudos 

observacionais realizados, foi relatado que indivíduos não 

diabéticos com menos de 40 anos de idade apresentaram 

prevalência de  14% a 41% da SM nos países da Suiça, 

Espanha, Holanda, Itália, França, Reinos Unido e Dinamarca. 

No quadro (2) é apresentado um resumo da prevalência da SM 

no mundo nas últimas décadas.  
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Quadro 2. Prevalência da Síndrome Metabólica de pesquisas nas 
últimas décadas de acordo com os países, idade, sexo e critério 
adotado. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Desc: H: homens; M: mulheres; 
NCEP/ATP III: National Cholesterol Education Program- Adult Treatment 
Panel III; OMS: Organização Mundial de Saúde; NHANES III: Third National 
Health and Nutrition Examination Survey. 

 

Autor Estudo País Prevalência Critérios 

Assumpção et 
al. 

(2008) 

- Índia  8% NCEP-
ATP III 

EUA 24% H Não 
apresenta 
critérios 

França 7% 

Mujica 
et al. 

(2010) 

- Chile 28,1% NCEP-
ATP III 

Yassine  
et al. 

(2009) 

- EUA 12% (30 anos) 
20% (40 anos) 
35% (50 anos) 
45% (60 anos) 

NCEP-
ATP III 

Freitas, 
Haddad, 
Meléndez 

(2009) 

População 
rural 

México 45,2% Não 
apresenta 

critério Brasil   24,8% -19% 

 
População 

Urbana 
(30 a 80 anos) 

Coréia 16% H e 10,7% M 
NCEP-
ATP III 

   29% H e 16,8% M IDF 

 
1.496 

adultos 
Porto/ 

 Portugal 
23,9%(19% H e 

27%M) 
NCEP-
ATP III 

Barbosa 
et al. 

(2010) 

5.963  
(20 a 79,9 

anos) 

Taiwan  15,7% NCEP-
ATP III 

   14,3% IDF 

 
3.601 

(20 a 70 anos) 
EUA 34,5% (33,7% H 

35,4% M) 
NCEP-
ATP III 

 
  39% (39,9%H e 

38,1% M) 
IDF 
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Quadro 2. Prevalência da Síndrome Metabólica das principais 
pesquisas de acordo com os países, idade, sexo e critério adotado 
(continuação)  

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.  Quadro H: homens; M: mulheres; 
NCEP/ATP III: National Cholesterol Education Program- Adult Treatment 
Panel III; OMS: Organização Mundial de Saúde; NHANES III: Third National 
Health and Nutrition Examination Survey. 

Autor Estudo País Prevalência Critérios 

 
 

Barbosa 
et al. 

(2010) 

2.493  
(41 a 72 

anos) 

Dinamarca 21%(17,5% H e  
23,8% M) 

IDF 

16% (14,3% H e 
18,6% M) 

NCEP-ATP 
III 

1.007 
(18 a 74 

anos) 

Talca/Chile 36,4% NCEP-ATP 
III 

29,5% IDF 

Ford, 
Giles, 
Dietz 

(2011) 

8.814 
(20 anos ou 

mais) 

EUA 21,8% (sem ajuste 
de idade) 

23,7% ajustada a 
idade 

43,5% (60 a 69 
anos) 

NCEP-ATP 
III 

Penalva 
(2008) 

2.100 
 

LUCCA/ 
Itália  

15% H e 18% M 
25% (acima de 70 

anos) 

NCEP-ATP 
III 

6.156 H 
5.356 M 
(30 a 89 

anos) 

Coortes 
Européias 

15% (15,7% H e 
14,2% M) 

OMS 

Pozzan 
et al. 

(2004) 

------ 
Acima de 20 

anos 

EUA 24% H e 23,4% M 
43,5% (acima de 50 

anos) 

NHANES III 

4.483 
(35 a 70 

anos) 

Finlândia  
Suécia 

15% H e 10% M 
(tolerância à glicose 

normal) 
67% H e 42% M 
(intolerância à 

glicose 
de Jejum) 84% H e 
78% M (Diabetes 

tipo II) 

OMS 
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Na América Latina, especificamente no Brasil, os dados 

são escassos, mesmo assim alguns estudos foram publicados 

relacionando a prevalência em estados e populações 

diferenciadas. De maneira geral, a maioria das pesquisas 

verifica a prevalência de acordo com os critérios da NCEP/APT 

III e/ou IDF (CARVALHO et al., 2016). 

Estudo realizado com crianças e adolescentes do 

nordeste, de escolas públicas do ensino fundamental, fez uma 

associação entre os fatores de risco cardiovascular e a 

síndrome metabólica, tendo como prevalência de 4,1% de 

síndrome metabólica, sendo 30,2% associados ao 

sedentarismo e 20,5% com excesso de peso ponderal. Sendo 

que a pressão arterial média, triglicerídeos, glicemia e 

circunferência abdominal estavam aumentados em 11,9%, 

20,9%, 0,5%, 8,6% dos investigados, respectivamente; 26,1% 

apresentaram HDL-c baixo. Com isso, teve uma parcela 

substancial dos envolvidos que apresentaram fatores de risco 

avaliados, bem como associação do excesso ponderal com 

componentes da síndrome (CARVALHO et al., 2016). 

Kuschnir et al. (2016), realizaram um estudo com 37.504 

adolescentes, brasileiros, com faixa etária entre 12 e 17 anos, 

participantes do Estudo de Riscos Cardiovasculares em 

Adolescentes - ERICA. Observou-se a síndrome metabólica 

nacional de 2,6% (IC95% 2,3-2,9), discretamente maior no sexo 

masculino e naqueles de 15 a 17 anos, na maioria das 

macrorregiões, sendo a maior nos residentes na macrorregião 

Sul, nas adolescentes mais jovens e nos adolescentes mais 

velhos. A prevalência foi maior nas escolas públicas (2,8% 

[IC95% 2,4-3,2]) do que nas escolas privadas (1,9% [IC95% 
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1,4-2,4]) e nos adolescentes obesos em comparação aos não 

obesos.  

Rocha, Melo e Menezes (2016), realizaram um estudo 

com idosos na cidade de Campina Grande – PB, o diagnóstico 

da SM foi baseado pelos critérios do NCEP–ATP III. Feita a 

associação entre SM e condições sociodemográficas, condição 

de saúde e hábitos de vida, e observaram que a síndrome 

metabólica foi mais prevalente entre as mulheres (64,7%) e nos 

que possuíam problemas cardíacos. 

Em resumo, embora as diferentes definições da 

Síndrome metabólica dificultem a comparação das 

prevalências, fica claro que uma característica frequente na 

população, é que à medida que aumenta a idade, os índices de 

problemas cardíacos também aumentam, apesar de que a SM 

atualmente esteja apresentando prevalências significativas em 

jovens, há também uma relação estreita entre a SM e a 

obesidade. Havendo assim, uma preocupação a se considerar, 

quando verificamos que há um aumento também epidêmico da 

obesidade no mundo moderno relacionado ao estilo de vida 

(PONTES; AMORIM; LIRA, 2016). 

A presente revisão retrata a prevalência da SM em vários 

estudos, contudo dentre as pesquisas realizadas encontramos 

poucas ressalvas quanto à incidência da SM. Acreditando que 

os fatores relacionados (obesidade, hipertensão, baixos níveis 

de HDL-colesterol e hiperglicemia) estão associados a um risco 

elevado de doenças cardiovasculares. Existe uma relação entre 

obesidade abdominal com SM, com isso Costa, Schneidr e 

Cesar (2016) relataram que homens com circunferência 

abdominal ˃102 cm, a incidência de SM em 5 anos poderia 

chegar a 46%. 
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Em estudos epidemiológicos, sobre a ocorrência de SM 

apontam que variam entre 20% e 45% da população. A 

obesidade abdominal é o componente mais frequente, na 

incidência da síndrome, tendo uma estimativa de aumento para 

aproximadamente 53% em 2035 (ENGIN, 2017). 

 

3.3 Aspectos Exponenciais dos danos causados com a 

Síndrome Metabólica 

 

O individuo que apresenta um dos componentes da 

Síndrome metabólica aumenta significativamente o risco de 

desenvolver uma ou mais doenças (CARVALHO et al., 2016). 

Segundo Costa, Schneidr e Cesar (2016) à medida que se 

apresenta uma doença que caracteriza a SM, este pode está 

associado a fatores de risco à saúde. 

O somatório destes fatores podem alterar 

exponencialmente as condições de saúde, ou seja, o excesso 

de gordura abdominal é associado a um maior risco de diabetes 

do tipo 2 e a doenças cardíacas; o aumento da pressão arterial 

é um fator de risco preponderante para o acidente vascular 

cerebral (AVC); O aumento da LDL colesterol e baixo HDL- 

colesterol podem aumentar as chances de se ter uma 

coronariopatia; e a resistência à insulina pode influenciar o 

aparecimento da diabetes tipo 2. Esta associação de fatores 

representa um elevado risco cardiovascular e uma sequência 

de eventos em cascata desencadeada.  

Com isso, percebe-se que a presença de um fator de 

risco pode aumentar as chances de se adquirir outra doença de 

maneira exponencial, por exemplo, quando o indivíduo tem 

diabetes tipo 2, este pode ocasionar problemas renais, 
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cardíacos, de cegueira, bem como amputações de membros ou 

extremidades por gangrena. Desta forma, os riscos da saúde, 

especificamente de doenças cardiovasculares nos portadores 

da SM, não acontecem de forma homogênea, o que Ribeiro, 

Cotta e Ribeiro, (2012) apontam como uma das dificuldades em 

diagnosticar e avaliar o risco individual de cada pessoa.  

Segunda a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 

(2016), um indivíduo que apresenta pressão arterial de leve a 

grave, unindo a outras condições clínicas diagnosticadas, 

favorece para que o mesmo tenha um risco muito elevado das 

condições de vida. Com isso, há a necessidade de tratamento 

e diagnóstico precoce das doenças. 

Outros fatores importantes a se considerar, são sobre os 

fatores de risco que não são sintomáticos. Como exemplo, o a 

obesidade abdominal que pode aparecer, inclusive em pessoas 

que não têm perímetro de abdômen elevado.  

A obesidade visceral está associada a vários fatores de 

saúde, que de acordo com os critérios adotados pode ser 

preponderante para o diagnóstico da SM, por esta associada à 

presença de elevação da pressão arterial sistólica e diastólica, 

bem como o aumento dos triglicerídeos, Kuschnir et al. (2016), 

porém o aumento do risco cardiovascular está presente nos 

indivíduos, mesmo que tenha três ou quatro desses 

componentes e a obesidade visceral não estejam presentes, 

Oliveira et al. (2016). 

Existem controvérsias com relação à adiposidade 

abdominal, uma vez que além dos valores da normalidade das 

relações de circunferências abdominais serem diferentes 

considerando a etnia, a maioria dos estudos utiliza o perímetro 

da cintura (por custos mais acessíveis), contudo os valores 

obtidos por tomografia computadorizada são bem mais 
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sucedidos nos resultados quanto à área da gordura visceral 

(FERREIRA, 2014).  

Por outro lado, Ribeiro, Cotta e Ribeiro, (2012), 

estabelecem que a gordura subcutânea tenha uma correlação 

elevada com a resistência à insulina, independente da 

adiposidade visceral da região abdominal, pois na obesidade da 

parte superior do corpo, o fígado é exposto a uma quantidade 

de AGL (ácidos Graxos Livres) oriundo da gordura não 

“esplâcnica”. 

 

3.4 Fatores de risco associados à Síndrome Metabólica 

 

A Síndrome Metabólica e os seus componentes podem 

esta associados a outros fatores que por mais que não sejam 

considerados como doença. Contudo, podem ser 

preponderante para o aparamento do SM, ou seja, alguns 

hábitos como o sedentarismo, a má nutrição e o tabagismo 

podem levar ao aparecimento de futuras doenças. 

A inatividade física e a má alimentação têm sido 

consideradas como fatores de risco para a mortalidade 

prematura tão importante quanto o fumo, dislipidemias e 

hipertensão (OLIVEIRA, 2017). Pois a inatividade pode ser um 

ponto primordial para o desfecho de outras doenças. Segundo 

Pontes, Amorim e Lira (2016) há uma grande relação entre 

sedentarismo, bem como condições individuais como o tabaco 

e o estresse, com a presença de fatores de risco cardiovascular 

como hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes, 

dislipidemias e obesidade.  

Essa relação direta da inatividade física e a má nutrição 

acarretam principalmente a obesidade, que nas últimas 
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décadas tem havido um crescente aumento de pessoas com 

esta doença, não apenas os países desenvolvidos, mas de 

forma geral, pode ser considerada como um problema de saúde 

pública. 

Por tanto, para que possamos diminuir o índice de 

obesidade não basta apenas uma redução de alimentos 

hipocalóricos, através da dieta alimentar, mas também uma 

mudança no estilo de vida, na pratica de exercício físico para 

aumentar o gasto energético, além de investigações mais 

específicas para verificar quais são os fatores que dificultam as 

pessoas emagrecerem (CARVALHO et al., 2016). 

O sedentarismo e a má nutrição em adultos, esta 

associada com desenvolvimento da Síndrome Metabólica, pois 

de acordo com as referências, o exercício pode melhorar a 

glicemia, ajuda no controle da sensibilidade á insulina, bem 

como ajudar na remoção da gordura abdominal. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

  A SM vem sendo discutida nas últimas décadas e sua 

prevalência vem aumentando tanto em países desenvolvidos 

quanto em países em desenvolvimento. Com isso, a 

importância de órgãos públicos, instituições ligadas à saúde 

assim como, população em geral, se aprofundarem no 

conhecimento e aumentarem a atuação nos diversos 

componentes associados a SM, para diagnóstico precoce das 

doenças. Assim, o tratamento será feito de maneira preventiva, 

para que os índices de morbidades e mortalidades diminuam. 
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RESUMO: O câncer de fígado possui uma grande taxa de 
mortalidade ao redor do mundo, chegando a ser o segundo 
mais letal em homens e quinto lugar em mulheres. Dentre os 
principais fatores etiológicos da doença estão às hepatites B e 
C, álcool, diabetes, obesidade e uso de fármacos. Fatores 
comportamentais aliados a outras condições como incidência, 
idade, sexo, etnia e distribuição geográfica podem modular os 
índices de mortalidade. Sendo assim, esse estudo buscou 
analisar a epidemiologia da mortalidade por câncer de fígado e 
vias biliares intra-hepáticas (CID C22), através da consulta ao 
Atlas Online de Mortalidade por Câncer (INCA) considerando 
faixas etárias, sexo e as regiões do Brasil, no período de 1980 
a 2014. Os dados analisados demonstraram maior 
concentração da mortandade entre 60-79 anos de idade, sendo 
o sexo masculino a maior vítima. A região Sul é líder em número 
de casos de mortalidade ajustada por 100 mil habitantes, em 
ambos os sexos, e em todos os períodos. No entanto, o 
Nordeste demonstrou possuir a maior velocidade de progressão 
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na taxa de mortalidade. Foi possível, então, concluir que a 
progressão das taxas de mortalidade ajustada por câncer de 
fígado e vias biliares intra-hepáticas vêm diminuindo na maioria 
das regiões, com tendência a estagnação ou redução, 
principalmente no sexo feminino. 
 

Palavras-chave: Câncer de fígado. Mortalidade. Brasil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o câncer representa uma grande ameaça à saúde 

pública mundial, pois os índices de novos casos vêm se 

expandindo em todo o mundo. Por esse motivo, ocupa o 

segundo lugar em causa de morte por doenças crônicas não 

infectocontagiosas com cerca de 14,9 milhões de novos 

diagnósticos e 8,2 milhões de mortes em 2013. Sendo no Brasil 

estimado 600 mil novos casos para os anos de 2016 e 2017 

(FITZMAURICE et al., 2013; FERLAY et al. 2014; INCA, 2015). 

Ainda segundo estatísticas globais realizadas Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), subordinada a 

OMS, em 2016 foi estimado quase 783 mil novos casos de 

câncer de fígado, e uma média de 745 mil mortes relacionadas 

à doença. Dessa forma, naquele ano, o câncer de fígado 

ocupou a 5ª posição em tipo de neoplasia mais incidente no 

mundo para homens e a 9ª posição para mulheres. Porém, 

tratando-se de mortalidade esses dados são ainda mais 

alarmantes, visto que o câncer de fígado é o 2º mais letal para 

homens e o 5º mais letal para mulheres. Embora as estatísticas 

do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA) não coloquem o câncer de fígado entre os 10 mais 
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comuns, a IARC alerta para uma desproporcional taxa de 

mortalidade em relação aos outros tipos de câncer, sobretudo 

em países subdesenvolvidos como é o caso do Brasil (FERLAY 

et al. 2014; TORRE et al.; INCA 2015). 

O câncer de fígado é considerado uma neoplasia de 

determinação complexa, classificado pelo Código Internacional 

de Doenças (CID) como C22, no qual é mais comumente 

caracterizado pelo aparecimento de células cancerígenas, 

oriundas de células hepáticas, denominado hepatocarcinoma 

(HCC); mas também podem se desenvolver a partir de células 

mutadas dos ductos biliares, chamadas de colangiocarcinoma; 

e vasos sanguíneos que irrigam o fígado, o angiosarcoma; 

dentre outros (CHUANG; VECCHIA; BOFFETA, 2009; 

BOSETTI; TURATI; VECCHIA, 2014).  

Diversos são os fatores que contribuem para o 

aparecimento do hepatocarcinoma, sendo os mais descritos: o 

excesso de consumo de álcool, hábitos alimentares não 

saudáveis, obesidade, abuso ou uso contínuo de determinados 

fármacos, diabetes, outras doenças crônicas hepáticas; e 

principalmente infecções pelo vírus da hepatite B (HBV) e 

hepatite C (HCV) os quais são encontrados em mais de 80 a 

90% dos pacientes diagnosticados com hepatocarcinoma 

(NORDENSTEDT; WHITE; EL-SERAG, 2010; VECCHIA; 

NEGRI, 2013; TANAKA et al.; VANNI; BUGIANESI, 2014). 

Esses fatores quando descritos em estudos 

epidemiológicos mostram que há uma diferença na distribuição 

e no padrão da população afetada pelo câncer de fígado. Dessa 

forma, fatores como incidência, idade, sexo e etnia podem 

modular as taxas de mortalidade em diferentes populações de 

regiões distintas (NORDENSTEDT; WHITE; EL-SERAG, 2010). 
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Outros dados epidemiológicos mostram que os tipos de 

câncer de fígado como o colangiosarcoma e o angiosarcoma 

possuem uma taxa de incidência e mortalidade muito menores 

em relação ao hepatocarcinoma, além de correlações 

etiológicas ainda incertas (CHUANG; VECCHIA; BOFFETA, 

2009), por esse motivo o presente estudo focará na discussão 

dos fatores ligados ao HCC. 

Devido à alta letalidade do carcinoma hepático, o 

diagnóstico precoce é crucial para tratamento adequando e 

bom prognóstico do paciente. Sendo assim, recomenda-se para 

grupos de risco uma avaliação com ultrassonografia hepática 

com a cada seis meses (BRUIX; SHERMAN, 2010). 

Bruix et al. (2015) evidenciaram a necessidade de 

entendimento dos fatores de risco e uma maior atenção e 

aproximação de ações preventivas, sendo essas as maneiras 

mais eficazes de excluir o câncer de fígado dos 5 cânceres mais 

letais no mundo. Dessa forma, o principal objetivo desse estudo 

foi analisar os índices epidemiológicos de mortalidade por 

câncer de fígado e vias biliares intra-hepáticas (CID C22) em 

diferentes regiões do Brasil, nos períodos entre 1980 a 2014 

levando em consideração fatores como faixa etária e o sexo.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma análise documental 

retrospectiva a respeito da mortalidade do câncer de fígado e 

vias biliares intra-hepáticas (CID C22) realizado através dos 

dados obtidos no Atlas Online de Mortalidade (Instituto Nacional 

do Câncer – Ministério da Saúde) com acesso direto pelo 



UMA BREVE ANÁLISE DOCUMENTAL SOBRE A PROGRESSÃO DA 
MORTALIDADE POR CÂNCER DE FÍGADO E VIAS BILIARES INTRA-

HEPÁTICAS NO BRASIL 

609 
 

endereço mortalidade.inca.gov.br. Os dados foram coletados 

entre os meses de setembro e outubro de 2017.  

Foram analisados os índices de mortalidade referentes 

à: percentual de morte relativo a diferentes faixas etárias (0 a 

10, 11 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 

e 80 ou mais anos); e taxas ajustadas por 100 mil habitantes 

(homens ou mulheres, a depender da análise) relativos à 

população brasileira, sendo a análise seccionada em 4 

períodos: 1980 a 1989, 1990 a 1999, 2000 a 2009, e 2010 a 

2014 (ajustados às populações brasileiras referentes a 1991, 

2000 e 2010). Também foram consideradas as 5 regiões do 

Brasil: Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Além 

disso, todos esses dados foram analisados distinguindo, 

quando necessário, os sexos: masculino e feminino. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a mineração dos dados a partir da consulta feita no 

Atlas Online de Mortalidade referentes ao câncer de fígado e 

vias biliares intra-hepáticas (CID C22) foram gerados gráficos 

que expressam os parâmetros que foram analisados. 

A Figura (1) evidenciou a porcentagem de mortalidade 

por câncer de fígado em diferentes faixas etárias no Brasil, 

comparando homens e mulheres entre o período de 1980-2014. 

É possível observar que em ambos os sexos há um 

aumento progressivo da taxa de mortalidade com o avanço da 

idade. Nas primeiras 4 décadas de vida (0-39 anos) o aumento 

é discreto e não chega a atingir 5% do número de casos. É 

então a partir dos 40 anos de idade que o risco de morte por 

esse tipo de câncer torna-se realmente significante, chegando 
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a 10,11% em homens e 8,45% em mulheres; e aos 50 anos 

16,99% em mulheres e 20,6% em homens. Em contrapartida, 

as maiores taxas de mortalidade concentram-se entre os 60 e 

79 anos performando em média 51,8% da mortalidade em 

homens e mulheres. 

Esse perfil epidemiológico de mortalidade por câncer 

hepático corrobora com outros estudos realizados em diversos 

países que mostram uma tendência maior a concentração de 

mortalidade a partir da sexta década de vida do paciente tanto 

em países com alta, quanto em países com baixa incidência 

desse tipo de câncer (NORDENSTEDT; WHITE; EL-SERAG, 

2010). Esse fato pode estar relacionado também aos índices de 

infecção pelos HBV e HCV, que representam o maior fator 

precursor do câncer de fígado, que também são mais incidentes 

a partir dos 50 anos de idade (MARTINS et al., 2010). 

Quando comparado o perfil de mortalidade nos 

diferentes entre homens e mulheres, é possível observar uma 

taxa de mortalidade bastante similar entre os dois grupos, com 

um discreto aumento da mortalidade entre os homens até os 69 

anos. Após esse período, é evidente que o câncer de fígado faz 

mais vítimas do sexo feminino como causa de óbito, no qual a 

partir dos 80 anos a diferença chega a 7,7% (17,89% feminino 

e 10,21% masculino) maior de mulheres em relação aos 

homens. Essa inversão na porcentagem de vítimas a partir dos 

70 anos pode ser explicada pela maior expectativa de vida das 

mulheres em relação aos homens, ou seja, os homens podem 

estar morrendo de outras causas além do câncer de fígado 

antes de chegarem aos 80 anos (IBGE, 2010; CAMARGOS e 

GONZAGA; 2015). 

 



UMA BREVE ANÁLISE DOCUMENTAL SOBRE A PROGRESSÃO DA 
MORTALIDADE POR CÂNCER DE FÍGADO E VIAS BILIARES INTRA-

HEPÁTICAS NO BRASIL 

611 
 

Figura 1: Percentual de mortalidade masculina e feminina 

considerando diferentes grupos etários no Brasil. 

 
Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 

Saúde. 

 

Foram então analisadas as taxas de mortalidade 

ajustada para 100 mil habitantes (homens ou mulheres) em 

função das 5 regiões do Brasil afim de entender a progressão 

temporal entre os 4 períodos estudados (1980-1989, 1990-

1999, 2000-2009, e 2010-2014), separados por sexos. 

Na Figura (2) foi representada a taxa de mortalidade 
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separadamente em cada uma das suas regiões quando 

consideradas ao longo dos anos. As regiões Sul e Sudeste 

figuram como líderes de morte desde a década de 1980, 

seguidos de Norte e Centro-oeste, e por último a região 

Nordeste.  

No entanto, se considerada a taxa de progressão, a 

situação se inverte. Observa-se que a região Sudeste no 

período de 1980-1989, possuía em média 3,33 mortes a cada 

100 mil homens, mais do que o dobro da região Nordeste com 

1,52 mortes a cada 100 mil homens. Porém, as taxas do período 

2010-2014 diferem apenas em 0,66 pontos entre essas duas 

regiões comparadas, mostrando que ao longo dos anos houve 

um maior aumento de mortalidade no Nordeste.  

No geral com o passar dos anos (entre 1980 e 2014), se 

analisada a progressão da taxa mortalidade por câncer hepático 

no Brasil e separadamente cada região, é possível constatar 

que essas taxas praticamente se duplicam, com exceção do 

Nordeste que tem seu índice mais que triplicado, saindo de 1,52 

para 5 mortes por 100 mil homens. O maior crescimento das 

taxas de mortalidade ocorre entre o intervalo de 1990-1999 a 

2000-2009 e todas as regiões com média de 1,53 mortes a 

mais, a cada 100 mil homens no Brasil, com destaque para o 

Nordeste que teve seu índice quase duplicado nesse mesmo 

período. 
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Figura 2: Taxa de mortalidade ajustada por 100 mil homens nas 

regiões Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre os 

anos de 1980-2014. 

 
Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 

Saúde. 

 

Já na Figura (3) foi representada a taxa de mortalidade 

por câncer de fígado para mulheres, ajustada para cada 100 mil 

mulheres. Foi possível destacar que assim como nos homens, 

as regiões Sul e Sudeste eram líderes de morte por esse tipo 

de neoplasia, seguidos de Centro-oeste e Norte, e por último o 

Nordeste, na década de 1980-1989. Todavia, diferentemente do 
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que aconteceu do perfil epidemiológico descrito para o sexo 

masculino, essas posições foram alteradas de acordo com a 

progressão dessas taxas ao longo dos períodos analisados. 

No último período 2010-2014, o Nordeste subiu para a 

primeira região com maior mortalidade, pois assim como nos 

homens essa região se mostrou com a mais rápida progressão 

no aumento de mortes ao passar dos anos. Ao passo que as 

demais regiões tiveram um aumento que não atingiu a marca 

de 1 morte a mais por 100 mil mulheres entre os anos de 1980 

e 2014, o Nordeste chegou a multiplicar 2,6 vezes seu índice de 

mortalidade, tomando a posição de primeiro lugar em relação 

às demais regiões e sendo o único com a média acima da média 

brasileira.  

É importante destacar uma estagnação geral desses 

índices nos períodos de 2000-2009 e 2010-2014, sobretudo na 

região Centro-oeste que demonstrou uma queda em sua taxa 

de mortalidade ajustada, e assim como a região Sudeste 

apresentou um índice menor do que a média brasileira de 3,50 

mortes por 100 mil mulheres. Além disso, assim como nos 

homens, mas em menor proporção, o intervalo que mais houve 

aumento de morte foi entre 1990-1999 e 2000-2009, mostrando 

uma intensificação significativa nessa taxa. 

Também de forma similar as mudanças epidemiológicas 

em regiões brasileiras (Fig. 2 e 3), os países da Europa vêm 

demostrando nas últimas décadas um declínio na mortalidade 

em países que possuíam altas taxas anteriores, como é o caso 

de Itália e França, mas um aumento em países que 

tradicionalmente possuíam taxas mais baixas, como a Espanha 

e Portugal (BOSETTI et al., 2014). 
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Figura 3. Taxa de mortalidade ajustada por 100 mil mulheres 

nas regiões Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre 

os anos de 1980-2014. 

 

Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 

Saúde. 
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mortalidade têm como principais vítimas os homens desde a 

década de 1980.  

Além disso, a progressão das taxas masculinas são 

significamente mais expressivas do que as femininas, que 

permaneceram com o número de mortandade praticamente 

inalterado do período de 2000-2009 para 2010-2014. No 

entanto, mesmo com o aumento dessas taxas, parece estar 

havendo uma diminuição no nível de progressão para ambos os 

sexos, que após haver um grande aumento na década de 1990-

1999 (de mais 0,78 mortes para mulheres e 1,56 mortes para 

homens) teve seu aumento desacelerado nos períodos 

seguintes (com aumento de cerca de 0,07 morte para mulheres 

e 0,6 morte para homens). 

Bosetti e colaboradores (2014) também discutem que 

nas últimas décadas houve um aumento das taxas de 

mortalidade em homens, mas uma estagnação em mulheres 

nos Estados Unidos da América, o que então pôde ser visto de 

forma bem similar aos dados apresentados no Brasil (Fig. 4). 

Diante de uma diminuição na progressão da taxa de 

morte em homens e estagnação em mulheres é possível 

relacionar a ascensão de políticas públicas de prevenção aos 

HBV e HCV que resultou em um controle epidemiológico. 

Destaca-se a distribuição gratuita de vacinas para grupos de 

risco, pelo Ministério da Saúde, para suas respectivas infecções 

virais a partir de 1989. A universalização, entretanto, só ocorreu 

em 1998 com a entrada dessas vacinas no calendário infantil 

para jovens até 19 anos, sendo estestida até os 29 anos em 

2012 (THOELEN et al., 1999; FERREIRA; SILVEIRA, 2004, 

ASSUNÇÃO et al., 2014).  
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Contudo, não é possível fazer uma relação causa-efeito, 

pois os estudos epidemiológicos acerca da hepatite B e C no 

Brasil ainda são bastante escassos (THOELEN et al., 1999; 

FERREIRA; SILVEIRA, 2004, ASSUNÇÃO et al., 2014). 

 

Figura 4: Progressão temporal da média brasileira de taxa de 

mortalidade ajustada comparadas entre sexos. 

 
Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 

Saúde. 

 

A Figura (5) distribui os dados de mortalidade ajustada 

para cada 100 mil habitantes, nas 5 regiões brasileiras, 
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2014. Notou-se que o Sul permaneceu líder em mortalidade em 

comparação com as demais regiões, que se seguem de 

Sudeste, Centro-oeste, Norte e Nordeste. Chávez e 

colaboradores (2003) mostraram um maior índice de infecção 

pelo vírus da hepatite B na região Sul, assim como um grande 

aumento no número de infectados, durante a década de 1990. 

No entanto, mesmo com a prevalência da região Sul 

como líder em mortalidade na maior parte dos períodos 

analisado, as diferenças entre as regiões não se mostraram 

realmente significativas quando analisadas desconsiderando 

cada período individualmente e sem distinção cronológica.  

Esse fato pode ser explicado pela mudança de perfil 

epidemiológico de cada região ao longo dos anos, como 

demonstrado em nossos resultados (Fig. 2 e 3). Houve uma 

inversão das taxas de mortalidade, havendo redução da 

progressão de mortalidade em regiões com índices já 

considerados altos, como o Sudeste, e aumento da progressão 

nas regiões com índices que outrora foram considerados 

baixos, como no Nordeste. Essa inversão do perfil de 

mortalidade em distintas regiões, também foi descrito por 

Bosetti e colaboradores (2014) em estudos realizados na 

europa a Europa. 
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Figura 5: Porcentagem média de morte por câncer de fígado e 

vias biliares intra-hepáticas nos períodos de 1980 a 2014, em 

ambos os sexos, de acordo com a região do Brasil. 

 
Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 

Saúde. 

 

Dessa forma, o presente estudo preconiza e reitera a 

necessidade de políticas públicas de conscientização voltadas 

a prevenção do câncer de fígado, assim como o amparo 

hospitalar e de tratamento dos casos registrados em todas as 

regiões do Brasil, com um maior enfoque à região Sul.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Verificou-se que o percentual de mortalidade fica 

significativamente maior a partir dos 40 anos, com prevalência 

desse índice entre os 60 e 79 anos para ambos os sexos. 
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Os homens são as maiores vítimas letais do câncer de 

fígados em todas as regiões do Brasil. Além disso, foi possível 

constatar um aumento na média brasileira, com destaque para 

região Nordeste.  

Houve uma diminuição na velocidade de progressão na 

taxa de mortalidade em ambos os sexos, com maior 

notoriedade para o sexo feminino que conseguiu estagnar o 

número de mortos na década no período de 2000-2009 na 

maioria das regiões brasileiras. 

Considerando os dados de todo o período analisado em 

todas as regiões, o Sul tem o maior número de vítimas de 

ambos os sexos.  

Foi possível constatar uma maior progressão da 

mortalidade na região Nordeste, em relação às outras regiões, 

em ambos os sexos. Dessa forma, no sexo feminino, o Nordeste 

se tornou líder em mortandade, ficando também acima da 

média Nacional. 
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RESUMO: A leishmaniose é uma doença tropical 
negligenciada, causada pela infecção por diferentes espécies 
de parasitos do gênero Leishmania e é a maior causa de 
morbidade e mortalidade em países tropicais e subtropicais. O 
inseto vetor responsável pela propagação da doença é o 
flebotomíneo fêmea do gênero Phlebotomus (Velho Mundo) ou 
Lutzomyia (Novo Mundo), onde a transmissão desse parasito 
ocorre através do repasto sanguíneo de flebotomíneos fêmeas 
parasitados que infectam hospedeiros mamíferos susceptíveis. 
O parasito apresenta as formas evolutivas amastigota 
(hospedeiro mamífero) e promastigota (hospedeiro 
invertebrado), tendo um ciclo de vida heteroxênico. No homem, 
a doença compreende manifestações clínicas sob a forma 
tegumentar, que acomete pele e mucosa, e a forma visceral, 
que o parasito apresenta tropismo pelas víceras; em que às 
diferentes respostas imunológicas do hospedeiro estão 
relacionadas às várias formas clínicas da doença.  Na 
terapêutica, os medicamentos são a única opção, tendo os 
antimoniais pentavalentes como os de primeira escolha para o 
tratamento dessa doença, porém são medicamentos altamente 
tóxicos, de administração parenteral e com efeitos indesejáveis 
para o paciente. Diante da importância epidemiológica, esse 
capítulo de revisão amplia o conhecimento sobre o a biologia 
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do parasito Leishmania e as características das manifestações 
clínicas da leishmaniose humana, incluindo imunologia, 
diagnóstico e tratamento dessa doença.  
Palavras-chave: Leishmaniose Humana. Doença Tropical 
Negligenciada. Tegumentar e Visceral. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses são um complexo de doenças tropicais 

endêmicas, infecto-parasitárias, não contagiosas, causadas 

pelo protozoário do gênero Leishmania. Elas estão inseridas 

dentro do grupo de “Doenças Tropicais Negligenciadas”, as 

quais atingem principalmente a parte da população com 

condições socioeconômicas desfavoráveis. Acometem as 

populações pobres da Ásia, África e América Latina, levando a 

óbito cerca de dois milhões e meio de pessoas por ano em todo 

o mundo (WHO, 2015). O gênero Leishmania agrega cerca de 

20 espécies patogênicas ao homem, e a peculiaridade que cada 

uma pode manifestar uma infecção diferente: leishmaniose 

tegumentar americana (podendo ser do tipo leishmaniose 

cutânea, mucocutânea, disseminada e difusa), e leishmaniose 

visceral (LV), popularmente conhecida como calazar (SALAM, 

2014; MELLO, 2015). O objetivo desse trabalho sobre a 

leishmaniose humana foi ampliar o conhecimento sobre essa 

doença, diante da sua importância epidemiológica, e adquirir 

informações atuais a serem repassadas de forma objetiva. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia escolhida foi a revisão de literatura 

realizada entre os meses de junho e setembro de 2017. Os 

artigos incluídos foram publicados nos últimos de 5 anos, 
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pesquisados com palavras chaves que atendessem a 

necessidade da revisão sobre leishmaniose, utilizando as bases 

de dados PubMed, SciFinder, Nature e Elsevier. Os critérios de 

inclusão do artigo se baseou na data da publicação do artigo, 

título, resumo, fator de impacto da revista relevância 

epidemiológica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

Os primeiros relatos documentados de identificação do 

parasito da leishmaniose foram marcados pelos pesquisadores 

William Leishman ne Charles Donovan em 1903. William 

Leishman identificou corpúsculos ovais, com 2 a 3 mm de 

diâmetro, em preparações obtidas de fragmento de baço de um 

soldado inglês, que apresentava manifestações clínicas 

referentes à leishmaniose visceral, contraída em Calcutá na 

índia. Paralelamente, Charles Donovan identificou parasitos em 

aspirados esplênicos de uma criança com manifestações de 

leishmaniose tegumentar. Neste mesmo ano, Ross criou o 

gênero Leishmania. 

Em 1931, Theodor e Adler conseguiram demonstrar a 

transmissão do parasito pelo repasto sanguíneo de 

flebotomíneos fêmeas em hamster. E a partir de 1953, diversos 

pesquisadores intensificaram os estudos na identificação e 

notificação dos parasitos no mundo, demonstrando assim, seu 

caráter endêmico e sua importância epidemiológica. 

No Brasil, o primeiro relato de leishmaniose visceral foi 

em 1934, ao identificarem formas amastigotas 

de Leishmania em cortes histológicos do fígado, de pessoas 

que entraram em óbito por suspeita de febre amarela. Após 20 
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anos, foi registrado o primeiro surto da doença em Sobral, no 

Ceará. Em meados dos anos 80, a doença antes restrita às 

áreas rurais do nordeste brasileiro, avançou para outras regiões 

alcançando a periferia de grandes centros urbanos (SILVA, 

2015). 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA 

 

Desde a criação do gênero Leishmania por Ross em 

1903, várias espécias foram identificadas e diversos esquemas 

de classificação taxonômica foram propostos. No entanto, há 

uma grande semelhança morfológica entre as espécies do 

gênero Leishmania, o que dificultava suas classificações.  

Atualmente, as classificações mais aceitas seguem o 

modelo taxonômico proposto por Lainson & Shaw (1987), em 

que, a partir de critérios fenotípicos, agrupa as espécies em dois 

subgêneros (CAÑEDA-GUZMÁN et al., 2014):  

 Subgênero Viannia (Lainson e Shaw, 1987): Leishmanias que 

apresentam desenvolvimento lento e que ficam aderidas na 

parede do intestino posterior do flebotomíneo, na região do 

piloro; inclui espécies como: L. (Vianna) braziliensis, L. (V.) 

guyanensis e L. (V.) panamensis; 

 Subgênero Leishmania (Saf’Janova, 1982): Leishmanias que 

desenvolvem-se rapidamente com metástases e se aderem 

no intestino médio e anterior do flebotomíneo; inclui espécies 

como: L. (Leishmania) donovani, L. (L.) infantum, L. (L.) 

chagasi, L. (L.) tropica, L. (L.) major, L. (L.) mexicana e L. (L.) 

amazonensis. 
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Tabela 1. Classificação taxonômica. 

Gênero Leishmania 

Espécies 

Subgênero Viannia Subgênero Leishmania 

L. (V.) braziliensis 

L. (V.) guyanensis 

L. (V.) panamensis 

L. (L.) donovani 

L. (L.) infantum 

L. (L.) chagasi 

L. (L.) tropica 

L. (L.) mexicana 

L. (L.) amazonensis 

   Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

A leishmaniose possui uma endemicidade elevada, 

tendo uma importância epidemiológica mundial (LINDOSO et 

al., 2014; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013). Essa 

doença é encontrada em 5 continentes e endêmica nas regiões 

tropicais e sub-tropicais; com aproximadamente 1,3 milhão de 

novos casos notificados a cada ano, e com uma estimativa de 

20.000 a 40.000 mortes todos os anos (ALVAR et al., 2012). 

Dentre esses valores, grande parte dos casos se encontram 

distribuídos entre os países de Bangladesh, Índia, Nepal, 

Sudão, Etiópia e Brasil (ARAÚJO et al., 2013). 

A África Oriental está entre as regiões mais afetadas 

pelas leishmanioses, principalmente no Sudão, Sudão do Sul e 

Etiópia. Entre 1984 e 1994 uma epidemia devastadora de 

leishmaniose visceral no Sudão do Sul causou a morte de mais 

de 100.000 pessoas (DIRO et al., 2014). Na América Latina, 

entre os anos de 2001 e 2011, 38.808 casos de leishmaniose 

visceral foram registrados, com estimativa de 4.500-6.800 

casos por ano com predominância em homens e crianças 

(LINDOSO et al., 2014). No Brasil, casos autóctones de LV 
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foram confirmados em 19 dos 27 estados brasileiros. Dados 

recentes mostram que a média de casos de leishmaniose 

visceral no Brasil desde 2005 é cerca de 3.679 casos/ano, com 

a maior taxa de letalidade registrada no ano de 2009 com 5,8% 

(SUVISA, 2012). 

A ocorrência inicial no Brasil foi pela região Nordeste, 

sendo a primeira epidemia relatada no estado do Piauí, entre 

1981 e 1982. Há incidência na região Norte, a qual se 

intensificou após a criação do estado do Tocantins, em vista da 

grande migração de contigentes populacionais 

(ALBUQUERQUE et al., 2014). A partir dos anos 90, os estados 

Pará, Tocantins (região Norte), Mato Grosso do Sul (região 

Centro Oeste), Minas Gerais e São Paulo (região Sudeste) 

passaram a influir de maneira significativa nas estatísticas da 

LV no Brasil (SILVA, 2015). De 2007 a 2011, foram notificados 

290 casos suspeitos de leishmaniose visceral no estado de 

Goiás, onde 224 foram confirmados (SUVISA, 2012). No estado 

de Minas Gerais, Araújo e Nunes (2017) demonstraram que, 

entre os anos 2000 a 2013, um total de 168 casos 

diagnosticados com leishmanioses foram registrados, sendo 60 

classificados como leishmaniose visceral, os quais foram mais 

concentrados a partir do ano de 2008. 

 

4.4 ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

Os protozoários do gênero Leishmania são parasitos 

digenéticos que apresentam formas promastigotas e 

amastigotas (LINDOSO, 2014), necessitando de um hospedeiro 

invertebrado e um vertebrado, para efetuarem seu ciclo 

biológico (heteroxênico). As formas promastigotas são de vida 

extracelular, encontradas no tubo digestivo do flebotomíneo, 

com formato alongado apresentando um flagelo livre emergindo 
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da bolsa flagelar na região anterior (MONTALVO et al., 2012). 

As formas amastigotas são intracelulares obrigatórias, 

encontradas no interior de vacúolos das células do sistema 

fagocítico mononuclear, com formato esférico ou ovóide, flagelo 

internalizado na bolsa flagelar conferindo ausência de 

motilidade (MONTALVO et al., 2012).  

Além disso, em ambas as formas há presença de uma 

mitocôndria que se estende ao longo do corpo celular e que em 

determinada porção, próximo ao corpo basal, possui um arranjo 

complexo de DNA mitocondrial, denominado cinetoplasto. Sua 

localização auxilia o acompanhamento reprodutivo destes 

parasitos por divisão binária, além de possibilitar a classificação 

dos diferentes estágios do ciclo de vida, principalmente a forma 

intermediária paramastigota. Tais formas apresentam-se 

arredondadas com o cinetoplasto próximo ao núcleo e um 

pequeno flagelo livre (CORTES et al., 2012; FERNÁNDEZ-

COTRINA et al., 2012).  

 

4.5 HOSPEDEIRO 

 

Os hospedeiros invertebrados são insetos da ordem 

Diptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, sendo 

comumentes chamados de flebotomíneos. De todos os gêneros 

conhecidos, apenas dois são de importância médica, o gênero 

Phlebotomus para o “Velho Mundo”, dividido em 12 

subgêneros, e o gênero Lutzomyia para o “Novo Mundo”, 

dividido em 25 subgêneros. Existem mais de 1000 espécies 

conhecidas desses insetos, os quais aproximadamente 70 

transmitem o parasito Leishmania. No Brasil, as principais 

espécies são Lutzomyia longipalpis, L. flaviscutelleta, L. 

wellcomei, L. pessoai, L. umbratilis, L. anduzei e L. whitmani 

(TORRES-GUERRERO et al., 2017).  
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Os hospedeiros vertebrados incluem diversas espécies 

de animais mamíferos, os quais são parasitados pelas formas 

amastigotas da Leishmania. Na área urbana temos como 

principal reservatório o cão doméstico (Canis familiaris), no 

ambiente silvestre são tidos como os fontes de infecção as 

raposas (Dusicyon vetulus e Cerdocyon thous), roedores, 

endentados, marsupiais e canídeos silvestres (BRASIL, 2013). 

 

4.6 CICLO BIOLÓGICO 

 

O ciclo de vida dos parasitos do gênero Leishmania é do 

tipo heteroxênico, ou seja, as formas do parasito estão 

presentes em hospedeiros vertebrados e invertebrados. As 

formas promastigotas parasitam o trato digestivo do inseto-

vetor, responsável pela transmissão ao hospedeiro mamífero, o 

qual é parasitado pelas formas amastigotas (PEREIRA et al., 

2013). 

A infecção dos insetos vetores fêmeas ocorre no repasto 

sanguíneo, quando é sugado o sangue contaminado com 

formas amastigotas livres ou em macrófagos de um hospedeiro 

mamífero. No trato digestivo do inseto vetor, na porção 

posterior, as formas amastigotas se transformam em 

promastgotas, devido à diminuição a temperatura e aumento do 

pH, em comparação ao ambiente encontrado no hospedeiro 

mamífero. Essas promastigotas se replicam continuadamente, 

sendo avirulentas, chamadas de procíclicas (RODRIGUEZ, 

WILSON, 2014).  

As formas promastigotas procíclicas sofrem alterações 

na expressão gênica, passando por vários estágios de 

diferenciação, se tornando formas nectomonadas 

(deslocamento da porção posterior para a anterior do tratao 
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digestivo do inseto vetor), depois formas leptomonadas 

(multiplicação intensa), em seguida se tornam as formas 

promastigotas metacíclicas, as quais são infectivas e não 

passam por divisão celular. Esse processo é denominado de 

metaciclogênese, em que ocorre várias modificações 

morfológicas e bioquímicas no parasito; em que de acordo com 

a espécie do parasito, o processo tem duração de 6 a 9 dias 

(RODRIGUEZ, WILSON, 2014). 

O ciclo no hospedeiro vertebrado se inicia quando o 

flebótomo fêmea infectado com formas promastigotas 

metacíclicas do parasito Leishmania realizar um novo repasto 

sanguíneo, em que ocorre o inóculo das metacíclicas junto com 

a saliva do inseto. A saliva do inseto vetor tem ação direta na 

hemostasia, respostas inflamatórias e imunológicas do 

hospedeiro mamífero, uma vez que apresenta substâncias 

imunorreguladoras (RODRIGUEZ, WILSON, 2014).  

As formas promastigotas são fagocitadas pelas células 

do sistema monocítico fagocitário, principalmente os 

macrófagos, os quais são as células hospedeiras definitivas no 

hospedeiro mamífero. Dentro do fagolisossomo da célula, os 

parasitos sofrem alterações morfológicas e bioquímicas, se 

transformando em formas amastigotas, devido ao ambiente 

ácido e rico em hidrolases, as quais se multiplicam por divisão 

binária até a lise da célula hospedeira e infecção de novos 

macrófagos. As amastigotas livres no sangue ou no interior de 

macrófagos podem ser ingeridas durante um novo repasto 

sanguíneo do flebótomo, dando continuidade ao ciclo do 

parasito Leishmania (GOLLOB, VIANA, DUTRA, 2014). 
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4.8 MECANISMO DE TRANSMISSÃO 

A transmissão do parasito Leishmania ocorre em 

condições naturais e de importância epidemiológica através do 

repasto sanguíneo da fêmea de flebotomíneos. As formas 

promastigotas de Leishmania são transmitidas ao homem, 

como também a outros hospedeiros vertebrados, no momento 

do repasto sanguíneo dos flebotomíneos (insetos vetores) 

contaminados que regurgitam na derme do hospedeiro 

vertebrado, juntamente com sua saliva, formas promastigotas 

metacíclicas (formas infectivas). Esse processo ocorre apenas 

por flebótomos fêmeas, pois elas se alimentam de sangue para 

a maturação e postura dos seus ovos (TORRES-GUERRERO 

et al., 2017). 

Existem outros mecanismos de transmissão das 

leishmanioses, como o uso de drogas injetáveis (através do 

compartilhamento de serigas e agulhas), a transfusão 

sanguínea, transmissão congênita e acidentes laboratorais. 

Esses mecanismos são raros, sem importância epidemiológica, 

mas que já foram relatados na literatura (NEVES, 2016).  

 

4.9 ASPECTOS IMUNOLÓGICOS 

 

Vários processos ocorrem no estabelecimento de uma 

resposta imunológica quando o organismo sofre uma infecção 

pelo protozoário do gênero Leishmania. O tipo de resposta 

imunológica que o hospedeiro mamífero irá desenvolver, 

determinará quais manifestações clínicas serão desenvolvidas 

na leishmaniose (TORRES-GUERRERO et al., 2017). 

Uma resposta inflamatória local se inicia, após a infecção 

com as formas metacíclicas, ocorrendo um recrutamento de 

neutrófilos e monócitos para o local da infecção. Os parasitos 
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são internalizados por fagócitos (neutrófilos e macrófagos), 

ocorrendo a transformação para a forma intracelular 

amastigota. Também ocorre a internalização pelos macrófagos 

de neutrófilos parasitados, os quais não ativam a atividade 

microbicida dessas células, levando a proliferação do parasito 

(SCORZA, 2017; CARVALHO, WILSON, 2017). 

A resposta celular via macrófagos humanos infectados 

por Leishmania estão passíveis de regulação por citocinas 

presentes no local da infecção. As citocinas inflamatórias do 

tipo 1, interferon (IFN) e fator de necrose tumoral (TNF), podem 

agir de forma sinérgica e induzir a produção de ROS (espécies 

reativas de oxigênio) pela ativação dos macrófagos, inibindo 

assim a replicação do parasito no fagolisossomo (FREITAS et 

al., 2016).  

As citocinas anti-inflamatórias como IL-4, IL-10, IL-6, IL-

13 e o fator transformador de crescimento-beta (TGF-β), irão 

inibir a ativação dos macrófagos, contribuindo para a 

proliferação do parasito e desenvolvimento de uma resposta 

celular do tipo Th2 (RODRIGUES et al., 2016). Células T CD4, 

CD8, células B, células Natural Killer, macrófagos e células 

dendríticas são fontes da IL-10, importante citocina reguladora 

que desativa os mecanismos leishmanicidas do macrófago e 

diminui a produção de IFN-γ em células T (RODRIGUES et al., 

2016). 

Dessa forma, dependendo do direcionamento da 

diferenciação das células T CD4+, estas células poderão, 

através do microambiente de citocinas, contribuir para a 

ativação da atividade microbicida dos macrófagos, de forma 

que ocorra o controle da infecção ou facilitar a proliferação do 

parasito (RODRIGUES et al., 2015). 

Na manifestação clínica cutânea temos o 

desenvolvimento de uma resposta imunológica protetora contra 
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a exacerbação da doença com a polarização de resposta imune 

do tipo Th1, contudo para a forma clínica visceral se tem uma 

resposta de polarização mista Th1/Th2. Além desse padrão de 

citocinas dos perfis Th1 e Th2, a IL-17, oriunda de células Th17, 

desempenha uma importante função na depuração de agentes 

patogênicos intracelulares. A IL-17 é caracterizada por 

exacerbar a doença na forma clínica cutânea. Contudo, na 

forma clínica visceral, a IL-17 associada com a IL-22 têm 

demonstrado proteção contra a exposição ao parasito 

Leishmania (BANERJEE et al., 2016). 

 

4.10 FORMAS CLÍNICAS 

 

Existem diferentes formas clínicas da leishmaniose, 

associada a diferentes espécies do gênero Leishmania e as 

variações individuais de susceptibilidade genética do 

hospedeiro (TORRES-GUERERO et al., 2017). As 

leishmanioses podem se apresentar na forma de leismaniose 

tegumentar (Figura 1 A), que acomete a derme do hospedeiro 

vertebrado, e esta manifestação inclui quatro subtipos: 

leishmaniose cutânea localizada, leishmaniose cutânea difusa, 

leishmaniose cutânea disseminada e leishmaniose 

mucocutânea. A leishmaniose visceral (Fig. 1 B) acomete 

principalmente as vísceras, geralmente, sendo fatal quando não 

tratada (GADISA et al., 2015; LUN et al., 2015). 
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 Figura 1: Manifestações clínicas da leishmaniose. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A) TORRES-GUERRERO et al. 2017; B) CCZ, 2015. 

 

A leishmaniose tegumentar é uma das formas de 

leishmaniose mais comum e um dos principais problemas de 

saúde pública e social em todo o mundo, sendo caracterizada 

pelo aparecimento de lesões na pele (TAMARGO et al., 2017). 

A forma cutânea pode variar de lesões isoladas a múltiplas, e é 

considerada incapacitante quando as lesões são múltiplas no 

tegumento do hospedeiro.  

A leishmaniose cutânea difusa é uma doença de longa 

duração, caracterizada por anergia (ou seja, falta de resposta 

imune celular a antígenos parasitos), permitindo a 

disseminação através de vias de tecido, linfa e sangue, 

desenvolvendo lesões na maior parte da pele (TORRES-

GUERRERO et al., 2017). 

A leishmaniose cutânea disseminada é uma forma 

relativamente rara, que evolui progressivamente com múltiplas 

lesões na forma de pápulas, com pequenas ulcerações, as 

quais se localizam no corpo do hospedeiro em duas ou mais 

regiões não próximas (GOTO, 2017; LINDOSO, 2012).  

A leishmaniose mucocutânea é uma doença considerada 

mutilante, caracterizada pela concentração das lesões na 

A 
B 
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mucosa oral e nasal. As lesões da mucosa oral geralmente 

produzem sintomas que variam de simples desconforto e dor 

leve ou odinofagia a caquexia em casos extremos; o último é 

observado somente nos casos em que a lesão envolve a 

totalidade da faringe, laringe e esôfago (TORRES-GUERRERO 

et al., 2017). 

A leishmaniose visceral também chamada de calazar 

(kala-azar = febre negra em hindu), se caracteriza pelos 

sintomas de febre alta, perda de peso, hepatoesplenomegalia, 

pelo acometimento das vísceras do hospedeiro, anemia, 

trombocitopenia e neutropenia (VAN GRIENSVEN, DIRO, 

2012). É o quadro clínico mais grave e está associado, 

frequentemente, aos casos de morte em pacientes não tratados 

(WHO, 2012). 

 

3.10 DIAGNÓSTICO 

 

De acordo com o Manual de vigilância e controle da 

leishmaniose visceral, o diagnóstico das leishmanioses pode 

ser clínico e a confirmação é através de exames laboratoriais. 

O diagnóstico é feito através da coleta de sangue para exames 

sorológicos, material de lesões para identificação do parasito ou 

através da intradermorreação de Montenegro reativa.  

A leishmaniose tegumentar pode ser diagnosticada 

através de exame direto na lesão; sendo a probabilidade de 

encontro, inversamente proporcional ao tempo de evolução da 

lesão cutânea, sendo rara após um ano.  

A pesquisa direta é realizada utilizando os seguintes 

procedimentos: escarificação, biópsia com impressão por 

aposição e punção aspirativa. Pode ser realizado o isolamento 

em cultivo in vitro, a partir da inoculação de fragmentos 

cutâneos obtidos por biópsia da borda da úlcera, sendo 
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inoculados em meios de cultivo e temperatura específicos. 

Outra técnica é o isolamento in vivo (inoculações animais), onde 

o material obtido por biópsia ou raspado de lesão é triturado em 

solução salina estéril e inoculado via intradérmica, no focinho 

e/ou patas de hamster (Mesocricetus auratus); as lesões no 

hamster em geral desenvolvem-se tardiamente, a partir de um 

mês, é um método demorado e por isso não utilizado. Além do 

teste sorológico onde é possível a detecção de anticorpos anti-

Leishmania circulantes no soro dos pacientes com títulos 

geralmente baixos. Testes moleculares também podem ser 

empregados para o diagnóstico, como o PCR (BRASIL, 2014). 

A leishmaniose visceral pode ser diagnosticada através 

de exames sorológicos, Imunofluorescência Indireta e Ensaio 

Imunoenzimático. O aspirado de medula óssea e do baço 

geralmente mostram a presença de formas amastigotas do 

parasito (BRASIL, 2014). 

 

3.11 TRATAMENTO 

 

A leishmaniose atualmente ainda não possue vacina 

como método de prevenção, sendo os medicamentos a única 

opção na terapia dessa patologia. A terapêutica atual apresenta 

limitações, não sendo satisfatória, já que utiliza medicamentos 

com elevada toxicidade, custo elevado, que apresentam uma 

série de efeitos colaterais e a necessidade de um tratamento 

prolongado (ABUZAID et al., 2017).  

O arsenal de fármacos de primeira escolha disponíveis 

para o tratamento de todas as formas de leishmanisose 

começaram a ser introduzidos em 1945, e são baseados nos 

antimoniais pentavalentes (Sb+5) como o antimoniato-N-

metilglucamina (Glucantime®) e estibogluconato de sódio 

(Pentostam®). No Brasil, o Glucantime® é comumente o 
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medicamento de primeira escolha e a Anfotericina B e as 

pentamidinas, as drogas de segunda escolha (GOODMAN, 

2014), quando não  há  uma  resposta  bem sucedida  no  

tratamento  com  os  antimoniais pentavalentes. 

 

3.12 PROFILAXIA 

 

A leishmaniose é um grave problema de saúde pública, 

portanto, seu controle ainda persiste em mecanismos pouco 

solúveis (AIT-OUDHIA et al., 2012). Contudo, algumas medidas 

influenciam positivamente na prevenção da doença, como: 

intensificação na divulgação da doença por meio das 

autoridades públicas, a fim de proporcionar medidas educativas 

que conduzam maior conhecimento à população, diagnóstico e 

tratamento precoce; alertar à população sobre a importância de 

medidas de proteção individual com uso de mosquiteiros, telas 

finas e repelentes; e intensificar a importância de notificações 

dos casos de maneira coerente por meio das instituições de 

saúde a fim de aprimorar o controle epidemiológico da região. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A leishmaniose é um complexo de doenças tropicais, 

endêmicas em países das Américas, Àsia e Àfrica, estando 

inserida no grupo de Doenças Tropicais Negligenciadas. 

Apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas 

(tegumentar e visceral), cuja evolução depende não apenas da 

espécie do parasito envolvida, mas também da genética do 

hospedeiro e da capacidade do indivíduo em montar uma 

resposta imunológica adequada ao controle da infecção. O 

tratamento é feito a base de antimoniais pentavalentes, contudo 

são medicamentos altamente tóxicos, que levam a efeitos 
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indesejáveis ao paciente, dificultando a adesão ao tratamento. 

Por isso, considerando o cenário atual das leishmanioses, é 

necessário o estudo dessa doença, com o intuito de ampliar os 

conhecimentos nessa área e levar a medidas que possam 

beneficiar diretamente a qualidade de vida da população, como 

também ter evidências das formas de controle dessa doença. 
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RESUMO: Nas diferentes sociedades ocidentais modernas a 
escola esteve envolvida com a formação de determinados tipos 
de padrões de comportamento, com a reprodução de papeis 
previamente definidos, cumprindo o papel de padronizador e 
normatizador das identidades. Historicamente a escola se 
apresenta ora como a instituição capaz de solucionar os 
problemas sociais, ora como uma das principais promotoras 
dessas diferenças. Ao promovermos o debate sobre educação 
inclusiva o binômio inclusão/exclusão se dá a ver em suas 
múltiplas facetas abrindo espaço para diferentes possibilidades 
de análise. Na tentativa de produzir uma reflexão a respeito da 
construção do outro, enquanto sujeito normal ou anormal, um 
percurso possível se apresenta na retomada das raízes 
epistemológicas responsáveis pela construção das bases do 
que atualmente conhecemos como "normal” e “anormal”. Nossa 
proposta é observar as representações que se constroem em 
torno da questão e os desdobramentos destas representações 
para a educação, e, de forma específica, para a educação 
especial. A reflexão nos permite ampliar as consepções que 
circulam sobre a questão e se constituem na base do discurso, 
e das práticas que orientam nossas políticas de atendimento 



ALTERIDADE:  A CONSTRUÇÃO DO ANORMAL E DO NORMAL E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

646 
 

aos sujeitos considerados “especiais”. Entre as diferentes 
possibilidades de análise da questão, tomaremos as 
contribuições de diversos teóricos de diferentes campos na 
tentativa de compreender como as concepções de normalidade 
e patologia influenciam na construção das bases da educação.  
Palavras-chave: Educação Especial. Educação de surdos. 
Alteridade. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Embora hoje estejamos cercados de situações e 

discursos que tentem afirmar uma suposta igualdade entre os 

indivíduos, é preciso lembrar que ao mesmo tempo vivenciamos 

uma sociedade fortemente marcada pela diferença. Nos 

diferenciamos por gênero, por nossa condição econômica, 

quanto às nossas interações, na forma como nos relacionamos 

com o mundo ao nosso redor, nos diferenciamos até no uso da 

língua, mesmo quando tomamos como referência a ideia de que 

vivemos, supostamente, em um país em que todos falam a 

mesma língua. 

No entanto, paradoxalmente, ansiamos por padrões. 

Valorizamos práticas homogeneizadoras que cumprem o papel 

de colocar um molde e estabelecer referências como dentro e 

fora, certo e errado, bonito e feio, melhor e pior. Levamos essa 

lógica para diferentes espaços e instituições ao nosso redor.  

 Quando pensamos especificamente na escola e nas 

práticas educativas a ela relacionadas, torna-se fácil observar 

nossa ânsia por comportamentos padronizadores. Construímos 

teorias com o objetivo de justificar práticas modeladoras, 

defendendo metodologias cuja principal função é padronizar e, 

consequentemente, apagar as diferenças. Cobramos dos 
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alunos que sigam moldes estabelecidos a priori, regras que 

muitas vezes se apresentam contrárias à natureza individual e, 

quase sempre, representam uma violação às condições 

individuais do sujeito. Defendemos comportamentos cujo 

principal alicerce encontra-se na conduta normativa cada vez 

mais valorizada em nossa sociedade. 

Contudo, não estamos defendendo uma sociedade sem 

normas, nem desconsiderando a importância de padrões para 

a organização da vida em sociedade. Obedecendo a uma 

exigência do pensamento filosófico, que considera mais 

importante reabrir debates do que fechá-los, nossa proposta é 

promover uma reflexão sobre as consequências dessa 

normatividade não apenas no estabelecimento de práticas 

inclusivas, mas sobretudo na criação do sujeito excluído.  

Quando estabelecemos critérios de pertencimento, 

criamos, a reboque, aqueles que estão fora. Segundo Silva 

(1997), a identidade cultural ou social do sujeito ou dos grupos 

sociais se define por aquilo que são, na mesma medida em que 

são definidos também pelo que o diferencia do outro. Para ele, 

identidade e diferença se constituem em processos 

inseparáveis, em que o que é se é, é inteiramente dependente 

do que não é. Desta forma, o autor nos relata que a identidade 

e diferença são construídas na, e pela, representação, de modo 

que não existem fora dela. Ao promovermos o debate sobre 

educação inclusiva, o binômio inclusão/exclusão se dá a ver em 

suas múltiplas facetas e em diversas tonalidades, abrindo 

espaço para diferentes análises. 

A linguagem, por excelência ideológica, reflete os 

espaços sociais daqueles que a colocam em funcionamento, 

tendo em vista que ao tomarem a palavra, os sujeitos colocam 

em jogo um processo marcado por conflitos, reconhecimentos, 
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relações de poder e identidades. Quando se toma a linguagem 

como instrumento fundamental no processo de constituição dos 

sujeitos que dizem e dos sujeitos sobre os quais se dizem, os 

outros, tomamos consciência de que todo discurso está, 

necessariamente, vinculado aos lugares sociais daquele que o 

enuncia.  

A discussão sobre inclusão/exclusão é, sem dúvida, um 

tema complexo e multifacetado. Exige que se observe de forma 

ampla não apenas os sujeitos nela envolvidos, mas as 

instituições, as práticas, as interações, etc. Por reconhecermos 

o quanto esse binômio é complexo e o quanto inúmeras 

variáveis precisam ser consideradas para sua análise, 

trataremos em nosso trabalho apenas a deficiência auditiva 

como objeto de nossa análise nesse trabalho, sobretudo no que 

se refere à análise dos dados demográficos. Embora seja 

preciso deixar claro o quanto a questão requer uma análise de 

toda a complexa rede historicamente construída e culturalmente 

solidificada de exclusão e preconceito e que nesse momento, 

nos propomos apenas a lançar luz sobre a questão. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Na tentativa de produzir uma reflexão a respeito da 

construção do outro, enquanto sujeito normal ou anormal, um 

percurso possível se apresenta na retomada de 

compreendermos as raízes epistemológicas responsáveis pela 

construção das bases do que atualmente conhecemos como 

"normal”, “anormal” e "patológico". 

Nosso esforço se dá no sentido de observar as 

representações que têm se construído em torno da questão e 

os desdobramentos destas representações para a educação, e, 
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de forma específica, para a educação especial e, que, se 

constituem na base do discurso, e das práticas, que orientam 

nossas políticas de atendimento aos sujeitos considerados 

“especiais”.  

Entre as diferentes possibilidades de análise da questão, 

tomaremos as contribuições de diversos teóricos que atuam em 

diferentes campos do conhecimento, como a sociologia, a 

psicologia, a educação e outros, na tentativa de compreender 

como as concepções de normalidade e patologia têm 

influenciado e auxiliado na construção das bases da educação 

em nossa sociedade. Entre esses autores, destacamos os 

trabalhos de Durkheim, Goffman e Foucault, cujas teorias se 

mostram úteis para instrumentalizar nossa análise e nos auxilia 

a refletir sobre as condições em que se deu a estruturação da 

educação especial.  

Nesse sentido, propomos refletir sobre as principais 

contribuições desses e de outros autores tendo em vista a 

importância de uma ação reflexiva que se fundamente na 

interdisciplinaridade, que por sua vez, nos auxilia na construção 

de uma rede de compreensão que nos permite uma 

interpenetração dos saberes, além de nos auxiliar na promoção 

de um alargamento do nosso objeto de estudo.  Contudo, por 

sua complexidade, exige a constante atenção nos objetivos da 

pesquisa.   

De forma geral, podemos afirmar que os estudos de 

Durkheim nos orientam na compreensão dos conceitos de 

normalidade e patologia, enquanto Foucault nos oferece uma 

discussão sobre o normal e o patológico e as considerações 

críticas a respeito do pensamento positivista sobre esses dois 

conceitos. Ao analisar esses conceitos à luz dos autores, 
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tentamos refletir de que forma essas concepções influenciaram 

a educação especial tal como a conhecemos hoje. 

Se para Durkheim a sociologia é a ciência dos fatos e 

das instituições sociais, é preciso que eles sejam 

compreendidos em sua capacidade de atuar como forças 

coercitivas na determinação da conduta humana, sendo preciso 

considera-los como parte do mecanismo de controle social. 

Suas ideias sobre a consciência coletiva, apesar das variações 

que apresentam, auxiliam na promoção de reflexões acerca dos 

modos pelos quais as relações e a interação social são 

determinantes das atitudes, sentimentos e ideias dos 

indivíduos. Para Durkheim a realidade da sociedade precede a 

vida individual. 

É preciso lembrar que as obras desse autor foram 

influenciadas por outras teorias, entre elas destaca-se o 

evolucionismo. A questão aparece em sua obra quando o autor 

discute o crescimento da sociedade mecânica na passagem 

para a orgânica, definindo os estágios necessários à 

organização social, ao defender que as sociedades primitivas 

contemporâneas representariam períodos iniciais do 

desenvolvimento evolutivo. 

Embora seja acusado de esquecer o indivíduo em suas 

propostas teóricas, Durkheim promoveu importantes 

contribuições, tanto à educação quanto à sociologia, sobretudo 

quando apresentou a sociedade como um fenômeno sui generis 

representativo de uma realidade compacta e externa. Contudo, 

a compreensão sobre o indivíduo e sociedade, precisa ser feita 

através de uma base integrativa, uma vez que, ao privilegiar um 

desses elementos em face do outro, fatalmente incorreremos 

em uma interpretação fragmentada. 
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Desta forma, nesse sentido, interessa-nos observar os 

conceitos de normalidade e patologia contidos na formulação 

teórico-metodológica de Durkheim e para isso, é preciso 

lembrar a influência que o pensamento positivista exerceu nas 

concepções modernas sobre a patologia, uma vez que 

inúmeras teorias foram desenvolvidas, a partir do conhecimento 

alcançado pela medicina sobre a relação saúde-doença. 

Se por um lado Comte estabeleceu os pilares da 

conceituação positivista para as análises sobre a normalidade 

e patologia, ao considerar que doença e saúde eram regidas 

por leis semelhantes, por outro lado, foi Durkheim o responsável 

por construir um conceito mais definido para a distinção entre 

normalidade e patologia. Para Durkheim (1983), é possível 

observar na sociedade duas ordens diferentes, de modo que de 

um lado estão aqueles que são os que devem ser e de outro, 

aqueles que deveriam ser diferentes daquilo que são. O que o 

autor define como os fenômenos normais e os patológicos. 

A partir dessas constatações, o autor estabelece critérios 

para definir os dois estados e, lança mão do binômio saúde-

doença, sobre o qual desenvolve sua teoria. Segundo 

Durkheim, o critério sofrimento e dor também poderia ser 

tomado como possibilidade para definição de doença, contudo 

ele próprio o considerava insuficiente à medida que podemos 

reconhecer estados de sofrimento como fome, fadiga e parto, 

como condições normais.  

Ele nos mostra ainda que poderíamos tomar a doença 

como uma perturbação da adaptação do organismo ao meio.  

Todavia, essa concepção não se constitui em uma alternativa 

confiável segundo o próprio autor, uma vez que seria 

necessário estabelecermos princípios capazes de definir modos 

de adaptação considerados mais ou menos perfeitos. Nessa 
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perspectiva, uma alternativa seria estabelecê-lo em relação às 

possibilidades de sobrevivência, definindo-se como estado 

saudável aquele em que as possibilidades de vida fossem 

maiores, e como doentio aquele em que essas possibilidades 

estivessem diminuídas. 

Durkheim, contudo, contesta essa concepção, uma vez 

que a morte e a velhice não podem ser consideradas 

fenômenos patológicos. Diante desse impasse, como distinguir 

o normal do patológico? Segundo Durkheim tanto os 

fenômenos sociológicos quanto os biológicos podem ser 

reduzidos a dois tipos básicos: aqueles que são comuns a toda 

espécie e, desse modo "encontram-se senão em todos os 

indivíduos, pelo menos na maior parte deles e apresentam 

variações de um sujeito para outro compreendidas entre limites 

muito próximos"1 e aqueles fenômenos excepcionais, que, 

"além de surgirem em minorias, muitas vezes chegam a durar 

a vida inteira dos indivíduos"2.   

Durkheim, após definir o parâmetro de normalidade, 

afirma que a qualidade do fenômeno, seja ele normal ou 

patológico, precisa ser observada em relação à frequência em 

que ocorrem e desta forma, formula três critérios para promover 

a distinção entre normal e patológico: 

1° - Um fato social é normal para um tipo 

social determinado, considerado numa fase 

determinada de desenvolvimento, quando se 

produz na média das sociedades desta 

espécie, consideradas numa fase 

correspondente de desenvolvimento; 

                                            
1 DURKHEIM, 1983, p. 114. 
2 Idem, ibidem. 
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2° - Os resultados do método precedente 

podem verificar-se mostrando que a 

generalidade do fenômeno está ligada às 

condições da vida coletiva do tipo social 

considerado;  

3° - Esta diversificação é necessária quando 

um fato diz respeito a uma espécie social que 

ainda não cumpriu uma evolução integral3. 

 

Desta forma, podemos observar que as concepções 

atuais da excepcionalidade, estão ainda, de algum modo, em 

correspondência à essas regras apresentadas por Durkheim e 

se justifica porque, em primeiro lugar, utilizam o critério de 

desvio da normalidade média; em segundo, porque se reportam 

às condições gerais da vida coletiva, ou seja, à necessidade de 

aprender na escola e de se ajustar aos padrões sociais 

estabelecidos e, finalmente, porque estabelecem a forma para 

a sua coerção, a inserção em processos de educação especial.  

Nesse sentido, torna-se interessante resgatar uma 

importante contribuição de Fonseca (1987) que nos apresenta 

o conteúdo do Council of Exceptional Children (CEC) ao 

apresentar uma definição sobre a criança deficiente ou 

excepcional. O documento define essa criança como aquela 

que se desvia da média ou da criança normal em 6 possíveis 

aspectos: características mentais; aptidões sensoriais; 

características neuromusculares e corporais; comportamento 

emocional e social; aptidões de comunicação e múltiplas 

deficiências. A referência para essa necessidade se daria, 

segundo a instituição, pela exigência de modificação das 

práticas educacionais ou a criação de serviços de educação 

                                            
3 Idem, pg.118. 
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especial, no sentido de tornar possível o desenvolvimento 

máximo de suas capacidades. 

Nesse sentido, torna-se possível observar a dicotomia 

entre excepcionalidade, escola e sociedade, em que as duas 

últimas corresponderiam às condições gerais da vida coletiva 

enquanto a excepcionalidade é definida pelo desvio individual. 

Desta forma, percebemos que a Educação especial, tal como a 

conhecemos hoje, encontra-se centrada em características 

individuais, que estão fortemente definidas pelo desvio, não 

levando em consideração aspectos macro-sociais (como 

culturais, políticos, linguísticos, educacionais e psicológicos).  

Desta forma, as coisas, sentimentos, valores, 

características, só existem, no sentido de serem percebidas e 

receber valor, no interior de uma determinada cultura que as 

reconhece e legitima. Embora há muito a preocupação em 

compreender a doença, ou fato mórbido, tenha tomado lugar 

nos estudos sociológicos, nem sempre foi explicada de forma 

clara.  

Foucault (1975) nos apresenta um exemplo nos estudos 

de Durkheim, que tentou explicá-la através de uma concepção 

ao mesmo tempo evolucionista e estatística. Para ele, as 

sociedades consideram patológicos aqueles fenômenos que, 

ao se afastarem da média acabam marcando as etapas 

superadas de uma evolução anterior ou cumprindo o papel de 

anunciar as próximas fases de um desenvolvimento já iniciado.  

Em "Regras do Método Sociológico", Durkheim 

apresenta a definição do fato mórbido, a partir do 

estabelecimento do ser esquemático em que, considerando um 

tipo médio da espécie, de modo que qualquer afastamento 

deste plano de saúde se apresenta como um fenômeno 

mórbido. Todavia, Foucault nos mostra que, para Durkheim, a 
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doença deve ser compreendida sob um duplo aspecto que hora 

se apresenta negativo, hora se apresenta virtual.  

Por sua vez Foucault(1975) contrapõe essa perspectiva 

e define a doença não apenas pelo viés negativo de Durkheim.  

Para ele, "de fato a doença apaga, mas sublinha, abole de um 

lado para exaltar do outro, a essência da doença não está 

somente no vazio criado, mas também na plenitude das 

atividades que vêm preenchê-lo"4. Desta forma, é possível 

observar uma complementaridade de modo que a negatividade 

se constitui na presença do seu contrário, o que acaba por 

circunscreve-la em uma lógica própria. 

Observamos com isso que, nessa perspectiva, a doença 

faz desaparecer as aquisições recentes e redescobre as formas 

de conduta ultrapassadas, se apresentando não como um 

“retrocesso”, mas como um processo ao longo do qual se 

desfaz as estruturas evolutivas. Foucault nos leva a pensar a 

doença não apenas como um déficit que atinge de modo 

determinante esta ou aquela faculdade, mas que, ao ser 

analisada sob uma ótica mais complexa, permite perceber nela 

própria a lógica da evolução normal do ser humano. Nesse 

sentido, para o autor, o patológico (ou a doença) não se 

constituiria assim na oposição à normalidade e sim como a 

própria natureza dessa normalidade, em um processo inverso.   

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O censo de 2010 apontava que o país tinha 45 milhões 

de pessoas com deficiência, o que representa dizer que mais 

de 23% da população brasileira apresenta algum tipo de 

                                            
4 FOUCAULT, 1975, p.24. 
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deficiência, ou seja, não se trata de uma condição rara, uma vez 

que equivaleria pensarmos que 23 a cada 100 pessoas têm 

alguma deficiência. 

Para trabalhar com a questão, o censo utilizou como 

referencial de deficiência três categorias para o levantamento 

dos dados, a saber: não consegue de modo algum; grande 

dificuldade e alguma dificuldade. 

No que se refere à surdez, quando se analisa os dados 

sobre deficiência no Brasil, observamos que até o último censo 

os surdos e a surdez eram inscritos na ordem da dificuldade em 

escutar e ouvir, contudo as constantes lutas dos movimentos 

surdos tornaram possível o deslocamento da questão de 

pertencimento a um grupo sócio-cultural específico e a 

condição auditiva do sujeito. 

Em 2010 o IBGE apontou que havia em nosso país 9,7 

milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva nos 

3 (três) diferentes “níveis”, o que representaria afirmar que 5,1% 

da população brasileira não possui a “capacidade plena” de 

ouvir, de modo que: 4,6 milhões de pessoas possuem 

deficiência auditiva; 1,1 milhão são surdas e 2 milhões possuem 

deficiência auditiva severa. 

O processo de exclusão torna-se materializado de forma 

bem evidente quando analisamos os dados do INEP sobre o 

número de alunos surdos e com surdez no sistema escolar 

brasileiro, lançando luz sobre a fragilidade das políticas de 

promoção de equidade.  

Em 2012 havia 74.547 alunos surdos matriculados na 

Educação Básica Brasileira, assim distribuídos: 4.480 na 

educação infantil; 370 na educação profissional; 51.330 no 

ensino fundamental;  8.751 no ensino médio; 9.611 na 

modalidade EJA. No ensino superior os dados de 2011 do 
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INEP/CENSUP apontam 5.660 alunos, sendo 1.582 surdos; 

4.078 com deficiência auditiva e 148 com surdocegueira. 

Cabe aqui uma observação sobre o que é ser surdo. 

Para aqueles que mantêm contato próximo à indivíduos 

membros de comunidades surdas, é evidente a vinculação 

desses sujeitos à Língua de Sinais, contudo, há outros 

indivíduos que embora sejam surdos no sentido de não 

possuírem a capacidade de escutar (no sentido anatômico) não 

têm a LS como Língua Materna e fazem uso da Língua 

Portuguesa como L1, normalmente através de leitura labial ou 

na modalidade escrita5. 

Nesse cenário, uma questão tem sido pauta frequente 

nos debates, em diferentes espaços da sociedade: qual o papel 

do ambiente em seus múltiplos aspectos entre eles os sociais, 

econômicos, políticos, educacionais e culturais no que tange a 

construção da diferença? 

Embora seja possível observar de forma contundente o 

estabelecimento das teorias biológicas na construção das 

designações sobre o normal e o patológico que orienta nossa 

sociedade, Georges Canguilhem (1982) nos propõe questionar 

em que medida as questões especificamente biológicas dão 

sustentação para a definição da doença como um desvio de um 

padrão mais frequente e, desta forma mais esperado. Para ele 

"...a vida não é indiferente às condições nas quais ela é 

possível, que a vida é polaridade, e, por isso mesmo, posição 

inconsciente de valor, em resumo, que a vida é, de fato, uma 

                                            
5 Contudo é preciso observar a existência de grupos de indivíduos surdos que não se 

vinculam à Língua de Sinais e utilizam a Língua Portuguesa como meio de 

comunicação, através da escrita e leitura labial (SULP) e, em virtude das diferenças 

de pertencimento e de identificação entre esses grupos, estabelece-se diferentes 

demandas, como por exemplo a reinvindicação por legendagem. 
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atividade normativa"6. Nesse sentido o conceito de "normal" 

extrapola a mera denominação de fenômeno frequente, tendo 

em vista que  

uma norma só é a possibilidade de uma 
referência quando foi instituída ou escolhida 
como expressão de uma preferência e como 
instrumento de uma vontade de substituir um 
estado de coisas insatisfatório por um estado 
de coisas satisfatórias7. 

 

Outro conceito importante que nos ajuda a refletir sobre 

a questão e que por décadas esteve à frente das orientações 

sobre educação especial, dando inclusive nome à modalidade, 

é o da excepcionalidade. Segundo esse conceito, o fenômeno 

deixa de ser doença e passa a ser considerado como condição, 

todavia a excepcionalidade continua sendo compreendida 

enquanto patologia, determinada pelo desvio da média e tendo 

como paradigma as condições de vida coletiva.  

Wanderley (1999) nos afirma que uma solução para a 

questão, defendida por alguns autores, talvez esteja na 

diferenciação entre anomalia, compreendida enquanto 

desigualdade ou irregularidade e o conceito de anormalidade, 

que por sua vez, estaria implicado na referência a um valor. 

Nesse sentido a ideia de anomalia estaria relacionada à 

qualquer particularidade que se diferenciasse dos traços 

comuns de uma espécie. Desta forma, Canguilhen (1982) nos 

chama a atenção para o fato de que, para ele, quando se fala 

em anomalia o que vem à mente não são apenas as variações 

simples, que segundo ele, seriam apenas desvios estatísticos, 

                                            
6 CANGUILHEM, 1982, p.96. 
7 Idem, p. 212. 
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mas o que se referencia são as “deformidades nocivas ou 

mesmo incompatíveis com a vida”, e desta forma, se estabelece 

uma marcação a um tipo normativo de vida e, ou, 

comportamento. E, nesse sentido, tomando a questão pelo viés 

biológico, podemos observar que a patologia não se constituiria 

como um desvio da média e, por essa razão o conceito 

positivista de patologia não se sustentaria, mas estaria 

relacionada aos valores estabelecidos pelo ato de viver, uma 

vez que influencia na organização e funcionamento dos 

indivíduos dentro de um determinado grupo social. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A leitura desses autores nos tornou possível perceber 

alguns dos principais pressupostos teóricos que constituem o 

arcabouço teórico da Educação Especial no Brasil e no mundo. 

Essa breve análise nos ajuda a lançar luz sobre a influência de 

alguns teóricos fundamentais para compreensão da construção 

do conceito de Educação Especial, entre eles Foucault (1975) 

e Canguilhem (1982).  

Percebe-se, todavia, a influência positivista na 

construção da Educação Especial, à medida que o critério de 

seleção do público alvo tem como fundamento o pré-requisito 

do desvio de normalidade definido pelo ensino regular. E, deste 

modo, as referências de Velho (1981) nos orienta para um 

paradoxo da sociedade moderna, que apesar de produzir a 

diferencia entre os indivíduos, não consegue conviver com ela, 

a menos que esse convívio se dê através de mecanismos 

discriminatórios, o que acaba por criar (e legitimar), os diversos 

mecanismos de coerção normalizadora, produzindo a 

fabricação ininterrupta de desviantes. 
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Deste modo, quando a sociedade define a clientela da 

Educação Especial, ou seja, aqueles indivíduos que 

apresentam "desvios" em características biológicas, 

psicológicas ou sociais, a educação especial assume o papel 

de manutenção do processo de participação/exclusão e 

contribuí para que esses indivíduos se mantenham excluídos 

do sistema social. 
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RESUMO: Nos últimos anos, têm sido sugerido estratégias 
visando melhorar a administração da terapia nutricional enteral 
(TNE) hospitalar e domiciliar, sendo assim, objetivou-se 
apresentar abordagens práticas para promover o adequado 
manuseio de dieta enteral, com uma proposta educativa para 
cuidadores de pacientes que fazem uso de sonda domiciliar e 
profissionais na área da saúde, alertando possíveis 
complicações. O presente estudo trata-se de uma revisão da 
literatura realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 
Saúde, LILACS, MEDLINE, SCIELO e PUBMED, no intervalo 
de tempo dos últimos 4 anos, utilizando como descritores: 
terapia nutricional enteral, método de administração e 
orientação nutricional. Os dados analisados demonstram que 
as principais razões que limitam a administração da TNE são o 
método de administração, os procedimentos médicos e de 
enfermagem, diarréia, distensão abdominal, problemas com a 
sonda e náuseas/vômitos, consequentemente resultando em 
baixo aporte calórico aos pacientes. Concluiu-se que há uma 
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maior necessidade de realização de treinamentos com todos os 
profissionais e cuidadores que utilizem a nutrição enteral 
domiciliar ou hospitalar, devido as prescrições de formulações 
artesanais na alta hospitalar ou no acompanhamento 
ambulatorial, o qual justifica-se basicamente pelo baixo poder 
aquisitivo dos pacientes, no intuito de aumentar a margem de 
segurança dos cuidados com pacientes no âmbito nutricional, 
garantindo a eficácia da terapia enteral. 
Palavras-chave: Método de administração. Terapia nutricional 

enteral. Orientação nutricional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A terapia nutricional enteral (TNE) é indicada para 

indivíduos que apresentam dificuldades quanto a utilização da 

via oral total ou parcial, devido à lesões no sistema nervoso 

central, traumas abdominais, caquexia, câncer de boca, 

queimaduras superiores a 30 grau, fístula digestiva, má 

absorção, pancreatite com motilidade gástrica preservada, 

anorexia, infecção grave, coma ou estado convulsional, 

neuropatias e crânio encefálico (ALBINI et al., 2013). 

A TNE é considerada uma alternativa confiável para 

ofertar nutrientes, através de sonda nasogástrica e 

nasoentérica para terapia em curto prazo (de três a quatro 

semanas), ou então procedimentos cirúrgicos como as 

ostomias (gastrostomia ou enterostomia), para alimentação em 

longo prazo, preservando a imunidade do paciente (NOGUEIRA 

et al., 2013). 

De acordo com a situação do paciente, a alimentação 

gástrica pode não ser bem tolerada, principalmente em 

pacientes enfermos, associando a complicações 

gastrointestinais como: diarréia, esvaziamento gástrico 
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retardado, intolerância a componentes nutritivos, má absorção 

e digestão gastrointestinal, distensão abdominal, náusea, 

vômitos e obstipação intestinal. Parte das intercorrências pode 

ser atribuída a problemas na administração como: 

contaminação microbiana, colocação incorreta da sonda, 

velocidade da administração e regurgitação (MARTINS, 2013). 

A TNE é importante tanto para a recuperação do estado 

nutricional quanto para a sua manutenção, reduzindo o tempo 

de internação e os custos com a saúde. Entende-se que 

pacientes com a ingestão de nutrientes adequada tem maior 

probabilidade de responder com mais rapidez aos tratamentos 

(SANTOS, 2014).  

A prática da Nutrição Enteral (NE) para pacientes 

hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

apresentam prevalência de desnutrição devido à inflamações 

sistêmicas, uso de alguns medicamentos, resposta metabólica 

ao estresse, intenso catabolismo, mobilização de proteínas 

para reparo de tecidos lesados, sobrecarga fluida, intolerância 

à glicose e duração da ventilação mecânica. Durante a TNE 

podem ocorrer limitações quanto a oferta nutricional adequada 

que incluem desde o jejum para procedimentos até as 

intolerâncias, como vômitos e distensão abdominal (PAZ; 

COUTO, 2016). 

A nutrição enteral industrializada deve ser prescrita por 

um profissional nutricionista, que deverá determinar 

corretamente a composição de macronutrientes e 

micronutrientes, mas nem tudo que é prescrito e calculado para 

formular a dieta é viável para via sonda. Alimentos muito 

manipulados podem aumentar o risco de contaminações nos 

sistemas de alimentação enteral que, geralmente, ocorrem pela 

falta de cuidado dos manipuladores em relação à higiene 
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adequada, interações fármaco-nutrição enteral podem interferir 

na qualidade e no custo efetividade da assistência. Para isso 

existem as “Boas Práticas de Preparação da Nutrição Enteral” 

(BPPNE) que estabelecem orientações gerais para o preparo e 

administração das dietas (REIS et al., 2014).  

É necessário uma maior vigilância com relação as 

possíveis complicações no ato de administrar a dieta em 

pacientes graves, com o propósito de minimizar o surgimento 

de intercorrências medicamentosas e gastrointestinais. Com a 

presença de equipes multidisciplinares treinadas e habituadas 

com as indicações de diferentes formulações de suporte 

nutricional, diminui o número e reduz o tempo de tratamento das 

complicações existentes (PEREIRA et al., 2013). 

Devido à carência de informações aos familiares e 

cuidadores à respeito da TNE, é fundamental a orientação com 

relação a conduta de administração de dietas/fármacos e o 

modo de preparo da dieta visando evitar complicações 

metabólicas, gastrointestinais, problemas na administração e 

problemas no acesso (ARAÚJO et al., 2013). 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar abordagens práticas para promover o adequado 

manuseio de dieta enteral, com uma proposta educativa para 

cuidadores de pacientes que fazem uso de sonda domiciliar e 

profissionais na área da saúde, alertando possíveis 

complicações. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho consiste em uma revisão de 

literatura realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde, LILACS, MEDLINE, SCIELO e PUBMED, utilizando 
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como descritores: terapia nutricional enteral, método de 

administração e orientação nutricional. Foram utilizados os 

seguintes critérios de inclusão: artigos nos idiomas português, 

inglês e espanhol, publicados na íntegra, no intervalo de tempo 

de 2013 a 2017, com ênfase nos estudos clínicos em humanos, 

qualidade nutricional, comparativo de custo, risco de 

contaminação de dietas artesanais e industrializadas em 

pacientes. Foram selecionados 27 artigos para a construção do 

presente trabalho, abrangendo artigos de atualização, artigos 

originais, artigos de revisão bibliográfica, diretrizes, 

dissertações de mestrado e livros. Ainda, realizaram-se 

consultas no Ministério da Saúde (MS) – na área de Alta 

Complexidade.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela (1), estão apresentados a distribuição dos 

artigos por ano de publicação. 

 

Tabela 1. Distribuição dos artigos por ano de publicação. 
Título Autor/Ano Achados principais 

Conhecimento da 
enfermagem sobre 
cuidados a pacientes 
disfágicos internados 
em unidade de terapia 
intensiva 

Albini et al. (2013) Demonstrou a necessidade de 
educação permanente dos 
profissionais, especialmente nas 
terapias intensivas. 

Enteral nutrition in 
critical patients; should 
the administration be 
continuous or 
intermittent? 

Araújo, Gomes e 
Caporossi (2014) 

Determinou as necessidades 
calóricas dos usuários de dieta 
enteral contínua e intermitente, 
mas abservou que o suprimento 
total  não se aproximou das 
necessidades calórias 
estimadas. 
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Perfil dos cuidadores e 
as dificuldades 
enfrentadas no 
cuidado ao idoso, em 
Ananindeua, PA 

Araújo et al. (2013) Principais dificuldades para o ato 
de cuidar são a falta de paciência 
e a falta de formação para 
exercer a função. 

Bacterial safety of 
commercial and 
handmade enteral 
feeds in an Iranian 
teaching hospital 

Baniardalan et al. 
(2014) 

 

Necessidade sobre o 
desenvolvimento de protocolos 
para técnicas limpas na 
preparação, manuseio e 
armazenamento de alimentação 
enteral comercial e artesanal.  
 

Adverse events related 
to the use of enteral 
nutritional therapy 

Cervo et al. (2014) Os pacientes hospitalizados com 
o tempo médio na UTI foi de 21,6 
dias e na Clínica Médica, 16,2 
dias.  A saída inadvertida do tubo 
de alimentação ocorreu em 
43,5% dos pacientes.  
 

Bundle de 
intervenções de 
enfermagem em 
nutrição enteral na 
terapia intensiva: uma 
construção 

Colaço e 
Nascimento (2014) 

São necessárias 4 intervenções 
para promover cuidados seguros: 
pHmetria para confirmação do 
posicionamento da sonda à beira 
leito; fixação da sonda; 
posicionamento entérico da 
sonda e manutenção da 
cabeceira elevada a 30°- 45°. 

Nutrição enteral: 
sistema aberto ou 
sistema fechado? Uma 
comparação de custo-
benefício.  

Costa (2014) A TNE em sistema fechado 
apresentou uma relação de custo 
benefício vantajosa, quando 
comparada ao sistema aberto. 

Nursing advice for the 
discharge from hospital 
of the neoplastic 
patient 

Cruz e Mantovani 
(2014) 

Materiais educativos possibilitam 
ao enfermeiro, identificar as reais 
necessidades dos pacientes, 
avaliar a compreensão de 
orientações de cuidados e, 
consequentemente, contribuir 
para a continuidade do 
tratamento em domicílio. 
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Terapia nutricional no 
paciente crítico 
 

Diestel et al. 
(2013) 

As dietas poliméricas são 
implementadas nas grande 
maioria, já as dietas oligoméricas 
tem indicação para pacientes 
com diarreia persistente. Quanto 
às recomendações de fibras, 
sugere-se que o uso de fibra 
solúvel pode beneficiar pacientes 
com diarréia, já a fibra insolúvel 
deve ser evitada em todos os 
pacientes críticos. 

Enteral Nutrition 
Therapy in Patients 
Critics: Systematized 
Literature Review on 
the highly complex 
patient in intensive 
care 

Ferreira e Cruz 
(2015) 

A TNE quando iniciada 
precocemente de acordo com as 
evidências encontradas ,codizem 
que  o paciente tem um melhor 
prognóstico. 

Alta hospitalar de 
pacientes 
idosos: necessidades 
e desafios do cuidado 
contínuo 

Flesch e Araújo 
(2014) 

Reafirmaram a importância do 
planejamento e da coordenação 
da alta hospitalar para assegurar 
continuidade dos cuidados e 
propiciar atenção integral no 
campo da Saúde do Idoso. 

Intermittent and Bolus 
Methods of Feeding in 
Critical Care 

Ichimaru e Amagai 
(2016) 

Fatores essenciais para iniciar a 
conduta com maior segurança: 
observar a tolerância esperada à 
alimentação do tubo, localização 
da ponta do tubo de alimentação, 
tipo de fórmula utilizada, 
requisitos nutricionais, 
mobilidade do paciente, 
disponibilidade de bomba de 
alimentação elétrica e custo. Na 
prática, a alimentação contínua 
assistida por bomba em 
pacientes criticamente doentes 
seja iniciada a uma taxa de 10-20 
ml / h e depois gradualmente 
aumentada. 
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Avaliação química de 
macronutrientes e 
minerais de dietas 
enterais artesanais 
utilizadas em terapia 
nutricional domiciliar 
no sistema único de 
saúde 

Jansen et al. 
(2014) 

As dietas analisadas 
apresentaram distribuição 
normoproteica, normolipídica e 
normoglicídica. Quanto aos 
minerais, todas as formulações 
estavam adequadas em ferro e a 
maioria, em cálcio, zinco, fósforo, 
cobre e sódio, exceto potássio e 
magnésio. 

Incidence of aspiration 
and gastrointestinal 
complications in 
critically ill patients 
using continuous 
versus bolus infusion 
of enteral nutrition: a 
pseudo-randomised 
controlled trial 

Kadamani et al. 
(2014) 

Houve incidência de constipação 
significativa em pacientes que 
receberam TNE contínua.  
 

Nutritional composition 
of homemade enteral 
nutrition from 
conventional food in 
the City of Coari, 
Amazonas State, 
Brazil 

Lima et al. (2015) A dieta artesanal apresentou 
fluidez adequada, fácil preparo e 
baixo custo, caracterizando-se 
como uma dieta especializada, 
devido à composição nutricional, 
que pode ser classificada como 
hipercalórica, normoproteica, 
hiperglicídica, hipolipídica e com 
fibras. 

Estado nutricional e 
indicadores de 
qualidade em terapia 
nutricional enteral em 
pacientes 
institucionalizados com 
paralisia cerebral. 

Luz e Mezzomo 
(2015) 

Os pacientes apresentaram 
depleção de tecido muscular e 
reserva de tecido adiposo, 
apesar do baixo-peso. Os 
indicadores 4, 5 e 6 
apresentaram baixa 
porcentagem de adequação, 
refletindo a importância de seu 
monitoramento. 

Enteral tube feeding: 
using good practice to 
prevent infection 

Malhi (2017) Importância de seguir as políticas 
e diretrizes locais antes de iniciar 
a terapia nutricional em paciente 
com alimentação enteral para 
prevenir a contaminação 
bacteriana. 
 



CONCEITOS BÁSICOS E FERRAMENTAS DIDÁTICAS PARA CUIDADORES DE 
PACIENTES USUÁRIOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL: UMA REVISÃO 

672 
 

Avaliação do controle 
de qualidade em 
nutrição parenteral 
adulto e pediátrico 
realizado em uma 
clínica especializada 
em nutrição 

Mendonça e Silva 
(2015) 

Atenção quanto a higienização 
das mãos e a retirada de 
adornos, a devida adaptação do 
equipo indicado e assepsia ideal, 
para proceder à administração da 
nutrição. 

Perfil de pacientes em 
uso de via alternativa 
de alimentação 
internados em um 
hospital geral 

Nogueira et al. 
(2013) 

A via alternativa de alimentação 
mais usada em todos os grupos 
de doença de base foi a sonda 
nasogástrica. Maior frequência 
de engasgo/tosse e recusa/baixa 
ingestão no grupo de sujeitos 
com uma doença de base. 

Enteral nutritional 
therapy in septic 
patients in the 
intensive care unit: 
compliance with 
nutritional guidelines 
for critically ill patients 

Pasinato et al. 
(2013) 

A TNEl foi iniciada em 63% dos 
pacientes, e 50% atingiram as 
metas calóricas e protéicas no 
terceiro dia da unidade de terapia 
intensiva, percentual que 
diminuiu para 30% no dia 7. Os 
motivos do início tardio da 
nutrição enteral incluíram 
complicações do trato 
gastrointestinal (35,3%) e 
instabilidade hemodinâmica 
(32,3%). 
 

Avaliação nutricional 
em pacientes críticos: 
revisão de literatura 

Paz e Couto 
(2016) 

Para avaliação metabólica, 
sugere-se a utilização da 
calorimetria indireta, preconizada 
como padrão ouro para estimar o 
gasto energético, não sendo 
possível, fórmulas preditivas 
podem ser utilizadas. 

Causas da retirada 
não planejada da 
sonda de alimentação 
em terapia intensiva 

Pereira et al. 
(2013) 

As principais causas de retirada 
da sonda de alimentação foram 
relacionadas ao paciente 
(êmese, tosse, ruptura e nó na 
sonda) e à obstrução (dietas com 
fibras, uso de medicamentos 
revestidos e com potencial 
elevado de obstrução, lavagem 
irregular e orifícios distais 
reduzidos). 
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Nutrição enteral e risco 
de contaminação 
microbiológica: uma 
revisão de literatura 

Perote, Vieira e 
Medeiros (2014) 

As contaminações na TNE 
artesanal apresentam maior 
tempo na preparação, não há um 
local específico para sua 
manipulação e por apresentarem 
maior contato com o 
manipulador. 

Prevalência e 
significância clínica de 
interações fármaco-
nutrição enteral em 
Unidades de Terapia 
Intensiva 

Reis et al. (2014) Dos 1.124 prontuários 
investigados, dentre eles 504 
pacientes, com 120 horas de 
internação, em uso de nutrição 
enteral, 39 (7,7%) apresentaram 
interação fármaco-nutrição 
enteral. As potenciais interações 
mais frequentes em 24 e 120 
horas foram respectivamente 
levotiroxina-nutrição enteral e 
hidralazina-nutrição enteral 

Polypharmacy and 
enteral nutrition in 
patients with complex 
chronic diseases 

Romero Jiménez, 
Ortega e Cuerda 

(2017) 

Os pacientes complexos crônicos 
estão em alto risco de 
incompatibilidades (física, 
farmaucêtica, fisiológica, 
farmacologica e farmacocinética) 
entre o tratamento farmacológico 
e nutrição enteral. 

Qualidade nutricional e 
microbiológica de 
dietas enterais 
artesanais 
padronizadas 
preparadas nas 
residências de 
pacientes em terapia 
nutricional domiciliar 

Santos, Bottoni e 
Morais (2013) 

As dietas formuladas (tipo 1 e 2) 
apresentaram teores de água - 
73,5/70,0%; proteína - 4,4/6,0%; 
lipídeo - 4,3/6,6%; carboidrato - 
16,9/16,4%; energia - 
120/150kcal/100mL; 
osmolalidade - 
440/450mOsm/kg.H2O. Com 
relação a qualidade 
microbiológica ainda permanece 
uma questão preocupante. 

Comparação entre 
dieta industrializada e 
dieta caseira em 
relação aos custos e 
contaminações 
microbiológica 

Vasconcelos et al. 
(2013) 

Avaliando custo-beneficio, o ideal 
é que se administre dietas 
industrializadas. 
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3.1 Fórmula Enteral  

 

A adequação de uma fórmula de alimentação é 

individualizada com base nas seguintes características: estado 

funcional do trato digestório do paciente; necessidades 

metabólicas específicas; características físicas da fórmula, 

como osmolaridade, teor de fibras, densidade calórica e 

viscosidade; adequação de micronutrientes; contribuição da 

alimentação em termos de fluidos e eletrólitos necessários ou 

restritos e custo-benefício (DIESTEL et al., 2013). 

Conforme as dietas enterais, geralmente são 

formulações classificadas segundo a complexidade dos 

nutrientes. Baseadas na composição protéica ou dos 

macronutrientes em elementares ou monoméricas, no qual os 

macronutrientes apresentam-se na sua forma mais simples, 

isenção de resíduos, hiperosmolar, alto custo e hidrolisadas. 

Oligoméricas ou peptídicas, compostas de nutrientes 

provenientes da hidrólise enzimática das proteínas, 

suplementação de aminoácidos cristalinos, possui 

osmolaridade mais alta, digestão facilitada e a absorção 

intestinal é alta. Poliméricas composta de nutrientes íntegros, 

com ou sem lactose, possui baixa osmolaridade, menor custo, 

hiperprotéicas e hipercalóricas suplementadas com fibra. Dietas 

Modulares podem ser utilizadas para complementar uma dieta 

já formulada ou como complemento alimentar (BRASIL, 2016). 

Especialmente indicada para pacientes com tubo gastro-

intestinal funcionante, mas que requerem formulações distintas 

em virtude das doenças de base. Podem ter características 

poliméricas, oligomérica ou elementar, bem como serem 

nutricionalmente completas ou incompletas. Dietas artesanais 

(ou naturais): preparadas a partir de alimentos íntegros. Dietas 
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industrializadas: sistema aberto disponível na forma de pó 

(produto base de enteral, fórmulas para lactentes ou dietas 

modulares), dieta líquida em sistema semifechado, dieta líquida 

em sistema fechado (FERREIRA; CRUZ, 2015). 

De acordo com o estudo de Bezerra et al. (2014), 

referente a qualidade da terapia nutricional nos indicadores de 

tempo de permanência do paciente no ambiente hospitalar, 

relataram uma evolução clínica e melhora dos parâmetros de 

qualidade de vida devido a eficiência do aporte energético-

proteico em adultos idosos. O tempo de ingestão reduzida 

menor que 48 horas em candidatos a TNE e a recuperação da 

ingestão oral, obtiveram resultados significativos na efetividade 

da terapia, abrangendo a totalidade dos pacientes ou 

enquadrando-se conforme as estimativas preconizadas, sendo 

que a recuperação da ingestão oral também apresentou 

associação com o tempo de internação hospitalar. 

A nutrição enteral industrializada possui várias opções no 

mercado, apresenta um elevado custo, mas de acordo com o 

estudo de Costa (2014) o sistema fechado apresentou uma 

relação de custo-benefício vantajosa, quando comparado ao 

sistema aberto avaliado, além de possuir risco de contaminação 

praticamente nulo. 

Com base nas características do estado funcional do 

trato gastointestinal do paciente, será implementada uma 

fórmula cujas necessidades metabólicas específicas atendam 

às características físicas: osmolalidade, teor de fibras, 

densidade calórica, viscosidade e proporção de 

macronutrientes e micronutrientes, gerando impacto positivo na 

atenção nutricional e melhorando a qualidade da TNE (JASEN 

et al., 2014). 
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De acordo com o estudo de Vasconcelos et al. (2013), a 

dieta artesanal apresenta vantagem em relação ao custo, 

porém durante a preparação contém elevadas perdas de 

nutrientes, não apresentando uma segurança nutricional 

adequada. Já o custo da dieta industrializada é sempre elevado, 

e quando esta é utilizada por um longo período, leva os 

pacientes a optarem pela dieta caseira. 

O estudo de Cervo et al. (2014) recomenda que para 

pacientes internados em unidades de terapia intensiva com 

diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) seja utilizada fórmula de dieta 

enteral reduzida em carboidratos e rica em ácidos graxos 

monoinsaturados. 

 

3.2 Método de Administração 

 

A administração da nutrição enteral é baseada por três 

métodos: administração intermitente por bolus, gotejamento 

intermitente gravitacional e gotejamento contínuo. A preferência 

do método é baseada no estado clínico do paciente e na 

qualidade de vida (LIMA et al., 2015). 

Método de administração em bolo, utiliza injeção com 

seringa, no máximo de 350ml de dieta no estômago de 2 a 6 

horas, administrada durante de 10 a 20 minutos, deve ser 

estimulada sempre que tolerada pelo paciente, seguida por 

irrigação da sonda enteral com 20 a 30 ml de água potável Este 

método de administração é preferível na alimentação na 

posição gástrica para pacientes estáveis, mas observam-se 

desvantagens tais como: maior risco de aspiração, náuseas, 

vômitos, diarréia, intolerância à alimentação e maior 

instabilidade na glicemia capilar (PEIXOTO, 2015). 
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Quanto à infusão da dieta, a contínua é a mais 

recomendada, deve ser oferecida em gotejamento lento, em 

bomba de infusão (BIC), utilizada em casos de dificuldade de 

esvaziamento gástrico, presença de distensão abdominal, risco 

de aspiração e auxilia na prevenção de diarréia. Recomenda-

se que a TNE seja iniciada em pequenas quantidades, por um 

período maior para possibilitar o desenvolvimento gradual da 

aceitação ao volume e osmolalidade da fórmula (CAMPOS, 

2013). 

A dieta em infusão intermitente gravitacional por 

gotejamento, suspenso em suporte com ou sem bomba. 

Permite uma utilização mais lenta que o bolus e melhor 

tolerada. Apresentando como procedimento: conectar o equipo 

ao frasco plástico descartável ou diretamente no frasco da dieta 

(se for o sistema fechado). A pinça do equipo deve estar 

fechada. Suspender o frasco pelo menos 60 cm acima da 

cabeça do paciente. Abrir a pinça para permitir que o líquido 

escorra até outro extremo do equipo, fechar a pinça, conectar o 

extremo do equipo na sonda e regular a velocidade de 

administração com o equipo (ICHIMARU; AMAGAI, 2016). 

No estudo de Araújo, Gomes e Caporossi (2014), os 

autores não verificaram diferenças significativas em relação 

com a necessidade calórica e complicações gastrointestinais. A 

infusão intermitente assemelha-se mais ao processo usual e 

regular de alimentação, que segue os ciclos fisiológicos. A 

infusão contínua tem a característica típica de proporcinar 

melhor tolerância para pacientes que não toleram qualquer tipo 

de infusão mais rápida ou volumétrica. 

Para fármacos que necessitam administração, é 

orientado interromper a dieta e lavar a sonda com 20 mL de 

água, administrar o fármaco e lavar novamente a sonda. Caso 
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necessite de estômago vazio é pertinente que se interrompa a 

alimentação 30 minutos antes da administração do 

medicamento, para facilitar o esvaziamento gástrico, e esperar 

de 30 a 60 minutos, para absorção adequada (CAMPOS, 2013). 

Cervo et al. (2014), identificaram a necessidade de rever 

a prática assistencial multidisciplinar, uma vez que em 54,8% 

dos casos a dieta foi suspensa para a realização de exames ou 

procedimentos. Deve-se levar em consideração que uma 

diluição inadequada de medicamentos administrados por 

sondas pode levar à sua obstrução, diarréia e ineficácia da 

terapêutica medicamentosa. Provavelmente com a existência 

destas complicações pode desregular a conduta dietoterápica. 

 

3.3 Qualidade Microbiológica 

 

Com relação ao controle de infecções, orienta-se que o 

local de manuseio da dieta adequada, é uma bancada, balcão 

ou mesa, compatível com as condições de higiene e assepsia 

necessária à manutenção da qualidade da nutrição. A 

adequada higienização das mãos e a retirada de adornos, a 

devida adaptação do equipo indicado e assepsia ideal, para 

proceder à administração da nutrição (MENDONÇA; SILVA, 

2015). 

A implementação da nutrição enteral, pode apresentar 

complicações como contaminação, decorrente da produção e 

manipulação de fórmulas, foi analisado um estudo com 28 

fórmulas comerciais, 27 amostras (96%) apresentaram 

contagens viáveis totais superiores a 103 UFC/g. Além disso, 24 

amostras (86%) foram contaminadas com S. aureus e 27 

amostras (96%) foram contaminadas com coliformes. 

Concluíram então, que a contaminação de fórmulas prontas 
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para uso em todas as três amostras microbiológicas foi 

significativamente maior do que para amostras artesanais 

(BANIARDALAN et al., 2014). 

De acordo com os procedimentos adotados, para a 

devida conservação e transporte, é necessária a existência de 

refrigerador e condição de acondicionamento valida. A nutrição 

enteral deve ser protegida da incidência direta da luz solar, 

todos os utensílios devem ser bem higienizados, equipo 

estéreis e frascos adequados no qual geralmente sofrem 

contaminação por fungos (TABOADA, 2015), é necessário que 

profissionais utilizem às suas políticas e diretrizes locais antes 

de iniciar um paciente com alimentação enteral para garantir 

que eles o façam da maneira mais segura possível. A prática de 

enfermagem é fundamental para prevenir a contaminação 

bacteriana em tais pacientes (MALHI, 2017). 

De acordo com o estudo de Vasconcelos et al. (2013) em  

um hospital, mesmo com a utilização de dietas industrializadas, 

estas apresentaram condições higiênico-sanitárias 

insatisfatórias, além de manipulação incorreta. É necessário 

que o cuidador ou o responsável pelo preparo da dieta receba 

orientações quanto ao manuseio correto nas preparações. 

No estudo realizado por Santos, Bottoni e Morais (2013), 

enfatizaram a possibilidade de  desenvolver dietas artesanais 

nutricionalmente adequadas em ambiente domiciliar, com uso 

de medidas padronizadas e de orientação aos cuidadores sobre 

o modo de preparo. Portanto, estas formulações experimentais 

apresentam-se como opção para uma individualização de dieta 

enteral por sonda enteral ou gastrostomia na terapia nutricional 

domiciliar. Com relação à contagens de micro-organismos, 

indicaram que as condições higiênicas encontram-se 

inadequadas nos domicílios, apontando a necessidade de 
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melhor controle quanto às Boas Práticas de Manipulação (BPM) 

durante o preparo, armazenamento e administração das dietas. 

Assim, os autores sugerem a criação de um instrumento 

específico de BPM nos domicílios, para uma investigação mais 

apurada quanto às causas da contaminação das dietas nas 

residências. 

 

3.4 Complicações da Terapia Nutricional Enteral 

 

Estão relacionadas a problemas gastrointestinais 

(vômito, náusea, sensação de plenitude gástrica, refluxo 

gastroesofágico, distensão abdominal, cólicas, flatulência, 

diarreia e obstipação); metabólicas (hiper-hidratação, 

desidratação, hiper ou hipoglicemia e distúrbios 

hidroeletrolíticos de elementos traços); mecânicos (erosão 

nasal e necrose, abscesso septonasal, sinusite aguda, otite, 

faringite e obstrução de sonda); psicológicas (ansiedade, 

depressão, falta de estímulo ao paladar, monotonia alimentar, 

insociabilidade e inatividade) e respiratória (aspiração, 

pneumonia e broncopneumonia) (CARVALHO et al., 2014). 

De acordo com Romero Jiménez, Ortega e Cuerda 

(2017), pode ocorrer obstrução das sondas em função de uma 

variedade de circunstâncias, incluindo a administração de 

medicamentos em diferentes formas, incompatibilidade de 

formulas de nutrição e sucos gástricos, incompatibilidade 

fármaco-fármaco e fármaco-nutriente. É necessário minimizar o 

risco de problemas de oclusão do tubo e incompatibilidades ao 

reconhecer possíveis erros de medicação, selecionando o 

medicamento, a forma farmacêutica mais apropriada e uso de 

técnicas para administração apropriada. 
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As recomendações da literatura para evitar obstrução e 

contaminação da sonda: lavagem de sonda anterior e posterior 

a aplicação da nutrição enteral, observar a necessidade da 

lavagem em caso de medicamentos específicos. Pacientes 

crônicos complexos de alto risco são vulneraveis 

incompatibilidades entre o seu tratamento farmacológico 

nutrição lógico e enteral. Os aspectos de interações de 

medicamentos com a NE são classificados em 

incompatibilidade física, farmacêutica, fisiológica, droga, 

incompatibilidade. Essas incompatibilidades podem ser 

minimizado com o uso de técnicas de administração adequadas 

(ROMERO JIMÉNEZ; ORTEGA; CUERDA, 2017). 

Em pacientes que estejam em uso de TNE, é indicado a 

elevação da cabeceira da cama em 30 a 450, boa higienização 

oral, avaliação regular da tolerância e posicionamento enteral 

para prevenção possíveis complicações como por exemplo, a 

broncoaspiração (COLAÇO; NASCIMENTO, 2014). 

Segundo o estudo de Kadamani et al. (2014) com 30 

pacientes, realizou-se um comparativo sobre as complicações 

gastrointestinais com método de nutrição enteral contínua e 

bolus por mais de 72 horas, e observou-se que a incidência de 

constipação foi significativamente maior em pacientes que 

receberam nutrição enteral contínua.   

Foram diagnosticadas algumas intercorrências 

relacionadas à administração da TNE em pacientes, e com 

relação a este indicador, observou-se que 75% dos pacientes 

apresentaram alguma intercorrência, sendo a principal a 

constipação em 75% (n= 6) dos indivíduos, seguida por 

náuseas e vômitos com 12,5%. A desnutrição apresentou alta 

prevalência nos pacientes institucionalizados estudados, em 
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que a TNE nesses casos foi a única via de alimentação e 

nutrição (LUZ; MEZZOMO, 2015).  

Perote, Vieira e Medeiros (2014) verificaram que as 

dietas artesanais apresentaram maior índice de contaminação, 

devido ao tempo da preparação, necessidade de um local 

específico de preparo e a exposição da matéria-prima à um 

elevado grau de contaminação, ressaltando que existem 

poucos trabalhos alertando sobre pontos críticos de controle em 

TNE. 

No estudo de Pasinato et al. (2013), os pacientes 

apresentaram 35,3% de complicações no trato gastrintestinal e 

instabilidade hemodinâmica (32,3%). Percebeu-se que os 

procedimentos da enfermagem e exames foram o motivo mais 

frequente para interrupção da nutrição enteral (44,1%). 

 

3.5 Educação em Saúde 

 

Segundo a literatura é de grande importância captar o 

nível de escolaridade do cuidador, selecionar o melhor tipo de 

orientação da equipe de saúde e a educação em saúde no qual 

esta ligada a capacidade de aprendizagem da população 

(ARAÚJO et al., 2013).                     

Novas atividades como manuseio e administração são 

atribuídas ao cuidador, no qual o profissional deve ter material 

disponível sobre os indicadores mais eficazes e formação 

continuada para assegurar a administração adequada da TNE 

e proporcionar maior benefício aos pacientes (LUZ; MEZZOMO, 

2015). 

Evidências determinam que as orientações por escrito 

devem ser claras, numa linguagem próxima a do cuidador. 

Essas ações devem ocorrer em todas as etapas e não apenas 
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no momento da alta e não de forma isolada. Outro aspecto 

importante que é a necessidade de formar grupos de apoio aos 

cuidadores (FLESCH; ARAÚJO, 2014). 

Entende-se educação em saúde como um processo 

orientado para utilização de estratégias que estimulem a 

autonomia dos sujeitos, possibilitando a tomada de decisões 

livres e a seleção de alternativas num contexto adequado de 

informações, habilidades cognitivas e suporte social (CRUZ; 

MANTOVANI, 2014).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

As principais razões que limitam a administração da TNE 

são: método de administração, os procedimentos médicos e de 

enfermagem, diarréia, distensão abdominal, e 

náuseas/vômitos, consequentemente resultando em baixo 

aporte calórico aos pacientes.  

Percebe-se que há necessidade de maior orientação aos 

cuidadores, devido as prescrições de formulações artesanais 

na alta hospitalar ou no acompanhamento ambulatorial, o qual 

justifica-se basicamente pelo baixo poder aquisitivo dos 

pacientes. 

Conclui-se portanto, que há uma maior necessidade de 

realizar treinamento com todos os profissionais de saúde que 

utilizam a NE domiciliar ou hospitalar, no intuito de aumentar a 

margem de segurança dos cuidados com pacientes no âmbito 

nutricional, garantindo a eficácia da terapia enteral. 

Este estudo tem por finalidade enriquecer a abordagem 

multidisciplinar orientando nutricionistas, enfermeiros, 

farmacêuticos e médicos a trabalharem em conjunto para 

determinar o medicamento e a dieta mais eficaz a cada 



CONCEITOS BÁSICOS E FERRAMENTAS DIDÁTICAS PARA CUIDADORES DE 
PACIENTES USUÁRIOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL: UMA REVISÃO 

684 
 

paciente, avaliando o risco-benefício da terapêutica em questão 

e tendo em vista todas as necessidades de adequação. 
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Resumo: Este trabalho tem o intuito de apresentar o 
desenvolvimento da atividade de extensão “Educação alimentar 
e nutricional no ambiente escolar” desenvolvida pelo PET 
Nutrição do campus Cuité, pertencente à Universidade Federal 
de Campina Grande. A atividade é realizada no âmbito da 
educação, na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Tancredo de Almeida Neves, do município de Cuité, na Paraíba 
considerando a importância de abordar alimentação nos ciclos 
iniciais de vida, entendendo que os hábitos alimentares 
adquiridos na infância podem permanecer durante toda a vida, 
podendo contribuir para a incidência de doenças crônicas como 
o diabetes, hipertensão e outras. Para que os resultados se 
tornem concretos e efetivos, a abordagem ocorre não somente 
com os discentes, mas com os pais e mestres, merendeiras e 
gestores, garantindo que todos os indivíduos possam exercer 
ações relacionadas à educação alimentar, contribuindo assim 
para um consumo mais saudável. As ações ocorrem duas 
vezes por semana, abordando conteúdos que a princípio foram 
estabelecidos a partir da observação da realidade escolar e 
levando em consideração as opiniões dos indivíduos que 
compõem a comunidade escolar. Os principais resultados da 
atividade são as conquistas no campo do estímulo à formação 
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de hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar, como a 
inserção das ações de educação alimentar e nutricional. 
Palavras-chave: educação alimentar e nutricional, saúde 
escolar, estudantes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A comida pode ser entendida como um elemento 

histórico-cultural, que vai além do sentido de nutrir-se para 

sobreviver. Ela está relacionada aos aspectos pessoais, 

subjetivos, familiares e históricos presentes na preparação e no 

consumo dos alimentos. Na alimentação, estariam contidos 

aspectos culturais de determinada sociedade, comunidade e 

religião (SILVA et al, 2015).  

De um modo geral, a alimentação e as práticas culinárias 

estão inseridas em um contexto antropológico e 

socioeconômico determinado. Segundo Carvalho (2011), se a 

comida era ela mesma uma riqueza cultural, com o passar do 

tempo, novos materiais e novas técnicas foram sendo 

incorporadas, possibilitando acumular excedentes de produção 

alimentícia. A partir disso, a comida pôde então ser trocada, 

assumindo valores e preços, expressando, assim, um processo 

de transformação social do alimento. 

Na era contemporânea, a comida parece sofrer 

imposições de um campo de força influenciadas pela 

globalização e neoliberalismo. A falta de tempo levou o sistema 

neoliberal a desenvolver todo um mercado de alimentos 

semiprontos, congelados, práticos, individualizantes etc. O 

mundo contemporâneo não permite que gastemos nosso tempo 

escolhendo, limpando, preparando o alimento e sentando à 
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mesa, exercendo práticas como a comensalidade (SILVA et al, 

2015). 

A partir desse cenário, desenvolve-se uma alimentação 

basicamente calórica, não importando muito de onde vêm 

essas calorias, que servem para abrandar a fome e energizar o 

indivíduo. Portanto, vemos que o alimento possui conotações 

econômicas, sociais e culturais, podendo afetar a nutrição dos 

indivíduos ao excluir nutrientes essenciais da alimentação ou 

estimulando o consumo de determinados alimentos ou bebidas. 

Diretamente relacionado às mudanças alimentares se 

encontram as mudanças de saúde da população, que nas 

últimas décadas foram determinantemente importantes, e que 

devem ser levadas em consideração para planejamento e 

execuções das políticas públicas, assim como para o 

desenvolvimento de ações na área da saúde pública de 

maneira geral. 

O processo de transição alimentar e nutricional 

caracterizado pela inversão no padrão alimentar das famílias, 

que passaram a consumir mais alimentos fonte de gorduras, 

açúcares, doces e bebidas açucaradas refletiu e contribuiu de 

forma negativa na formação do padrão alimentar escolar que se 

estabeleceu atualmente (NASSER, 2006). 

Diante do crescimento dos inúmeros problemas 

nutricionais verificados entre jovens e adultos no mundo, em 

2005, na 32ª Reunião do Comitê Permanente de Nutrição da 

Organização das Nações Unidas, em Brasília, a coordenadora 

da área de nutrição da Organização Mundial de Saúde 

manifestou a necessidade de se realizarem campanhas 

nutricionais em escolas (GONÇALVES et al, 2008). 

A questão da promoção de hábitos alimentares 

saudáveis passou a constar nos programas oficiais brasileiros, 
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a exemplo da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN) (BRASIL, 2012), implantada no final da década de 

1990, na qual se constata o fomento às ações em alimentação 

e nutrição, incluindo a perspectiva de acesso universal aos 

alimentos. Destaca-se ainda que no período de 1990 a 2010 os 

indivíduos passam a ser tratados como portadores de direitos e 

foram então convocados a ampliar seu poder de escolha e 

decisão (SANTOS, 2012; RAMOS; SANTOS; REIS, 2013).  

Rocha (2011) indicou que a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN) e a EAN foram parâmetros 

factuais para a promoção da alimentação saudável, mas não se 

aprofundaram na reflexão, nem estabeleceram normas para 

promover uma educação crítica e cultural em torno da 

alimentação. Em 2012, surge o Marco de Referência de 

Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas, 

trazendo consigo um conceito mais amplo sobre Educação 

Alimentar e Nutricional (SECRETARIA NACIONAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2012). 

Assim, é possível notar que o campo das políticas 

públicas devem manter-se atualizados de acordo com a 

realidade da saúde da população, ocorrendo com isso 

reformulações, atualizações, implementações afim de 

promover e garantir a saúde da nação.  

A educação alimentar na infância pode ter resultados 

extremamente positivos, no sentido da reeducação e da 

capacitação para escolhas alimentares saudáveis. Os novos 

hábitos alimentares devem ser contínuos e multifacetados. A 

mudança de comportamento alimentar para os pré-escolares 

apresenta alguns objetivos, como: criar atitudes positivas frente 

aos alimentos e à alimentação; encorajar a aceitação da 

necessidade de uma alimentação saudável e diversificada; 
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promover a compreensão da relação entre a alimentação e a 

saúde e o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis 

(MARIN; BERTON; SANTOS, 2009).  

A criação de projetos que trabalham a saúde contando 

com o suporte da educação, com desenvolvimento em 

dimensões coletivas, visando, dessa forma, atingir situações e 

condições de vida conducentes à saúde são cruciais para a 

disseminação da promoção da educação alimentar e 

nutricional. 

O projeto de extensão Educação Alimentar e Nutricional 

no âmbito escolar visa desenvolver, junto à comunidade 

escolar, conhecimentos, habilidades e destrezas para o auto 

cuidado da saúde e a prevenção das condutas alimentares 

desde o espaço da escola ao lar e comunidade, além disso, 

fomenta uma análise crítica e reflexiva sobre os valores, as 

condutas, as condições sociais e os estilos de vida, buscando 

fortalecer tudo aquilo que contribui para melhoria da saúde e o 

desenvolvimento da reeducação alimentar e nutricional das 

crianças (FOCESI, 1990). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de uma atividade de extensão universitária 

baseada nos conceitos de extensão popular (EP) e educação 

alimentar e nutricional, suas estratégias de ação, visam, com 

isso, potencializar a promoção de práticas alimentares 

saudáveis com indivíduos inseridos no contexto escolar, dando 

ênfase ao discente.  

A extensão popular parte da concepção de extensão 

universitária, avançando, contudo, no que diz respeito a sua 

intencionalidade política. Conforme Melo Neto (2001), a 
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extensão popular baseia-se no eixo teórico-metodológico, 

possibilitando uma extensão capaz de priorizar o diálogo, a 

autonomia, a troca de experiências, a valorização do saber e a 

amorosidade, fazendo a universidade se sentir sociedade. 

O projeto promotor das ações está inserido no Programa 

de Educação Tutorial de Nutrição, da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), campus Cuité. Assim, as atividades 

são realizadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Tancredo de Almeida Neves no município de Cuité, estado da 

Paraíba. O trabalho desenvolvido envolve pais, gestores, 

professores, merendeiras e escolares, o último público estando 

em um total de 226 crianças, distribuídas em 10 turmas entre o 

pré I da educação infantil ao 5° ano do ensino fundamental I 

(manhã e tarde), na faixa etária entre 3 anos e meio à 14 anos 

de idade. O projeto utiliza várias estratégias de educação para 

realização das intervenções, destacando dinâmicas 

pedagógicas com vertente crítica e aberta às experiências dos 

escolares, sendo elas embasadas pelo Guia Alimentar para 

população brasileira, cartinhas da saúde e diretrizes do 

ministério da saúde. São realizadas diversas atividades durante 

o ano, com frequência quinzenal, utilizando músicas, teatro, 

diálogo em rodas, dança, jogos, brincadeira, filmes, slide, 

cartazes etc, cada encontro é tratado uma temática a cerca da 

alimentação, o conteúdo e metodologias são adequadas de 

acordo com a faixa etária do público, visando uma melhor 

compreensão. Ao final de cada intervenção realiza-se um teste 

de avaliação de aceitabilidade ou satisfação.  

Tendo em vista o cenário das ações, o público diverso 

envolvido no âmbito escolar e os objetivos definidos, torna-se 

necessário determinar mais de um método para avaliar as 

ações.  
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O planejamento e execução das atividades referentes ao 

projeto são baseados no calendário escolar municipal, assim, 

tendo em vista o longo período de estudos e a frequência das 

intervenções, tornou-se necessário determinar mais de um 

método de avaliação das atividades, para alcançar resultados a 

longo e curto prazo.  

Assim, as ferramentas metodológicas com uso contínuo 

são: diário de campo e avaliação fotográfica.  

 

2.1 DIÁRIO DE CAMPO 

 

Para Lewgoy e Arruda (2004) o diário pode ter “caráter 

descritivo -analítico”, como também um caráter “investigativo e 

de sínteses cada vez mais provisórias e reflexivas”.  

Assim, sabendo da capacidade da utilização desse 

instrumento, as atividades de educação alimentar e nutricional 

sempre são analisadas levando em consideração as 

informações descritas no diário de campo, executado em cada 

ação.  

 

2.2 AVALIAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

A capacidade da imagem fotográfica de conter a 

informação de maneira econômica e confiável torna possível 

uma catalogação mais eficiente de dados 

nas pesquisas (MENDONÇA, 2007). 

Tendo em vista a importância e significância das 

imagens nos trabalhos que envolvem pesquisas qualitativas, 

determinou-se que uma forma capaz de analisar a 

compreensão e construção de saberes sobre alimentação e 
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nutrição, assim como avaliar as atividades realizadas, seria o 

uso das fotografias dos lixeiros escolares de cada sala de aula. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Mesmo com a existência de estratégias como o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar ou Programa 

Saúde na Escola, a necessidade de construção de ações que 

abordem a alimentação e nutrição no espaço escolar é de 

grande importância, buscando fortalecer as concepções dos 

indivíduos sobre a necessidade de construção de hábitos 

alimentares saudáveis.  

A estratégia de promoção da saúde na escola envolve 

vários atores sociais, como alunos, professores, 

coordenadores, merendeiros (as) e pais ou responsáveis, 

permitindo uma abordagem dialógica da produção do 

conhecimento no ambiente escolar (BIZZO; LEDER, 2005).  

É nítido que mesmo existindo uma qualidade na 

alimentação escolar, assim como atuação de profissional 

nutricionista, ainda exista um consumo considerável de 

alimentos industrializados e de qualidade nutricional abaixo do 

ideal, que muita das vezes são levados pelos próprios 

discentes.  

Uma das formas de entender esse consumo de 

alimentos ultraprocessados e uma base de sua quantidade no 

ambiente escolar foi através das fotografias registradas pela 

própria equipe do projeto referido.  

As atividades ocorrem quinzenalmente, e no momento 

de realização é feito o registro fotográfico da lixeira da 
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respectiva sala. Abaixo segue imagens referentes aos lixeiros 

de algumas turmas da escola Tancredo de Almeida Neves.  

 

Figura1: Lixeira da turma do 1º ano do ensino fundamental. 

 
Fonte: Educação alimentar e nutricional 

no ambiente escolar, 2017 

 

Figura2: Lixeiro da turma do 3º ano do ensino fundamental.  

 
Fonte: Educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, 2017 
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Através de amostras dos lixeiros demonstrados acima é 

possível entender que existe um consumo de alimentos 

industrializados pelos discentes da escola, demonstrando que 

é fundamental informar e construir conhecimentos acerca 

desses tipos de produtos, de suas consequências e agravos à 

saúde, dos impactos dos mesmos no meio ambiente e de 

conhecer substitutos que tornem mais saudável a alimentação.  

O consumo de alimentos industrializados têm muita 

frequência nos escolares, como o estudo de Aires et al (2011), 

que através de um questionário de frequência alimentar 

aplicado à 54 discentes, de 2 a 5 anos, verificaram que 64,8 % 

dos escolares consumiam frequentemente danoninho, 63 % 

faziam consumo de achocolatado em pó, 59,2% de chocolate, 

66,6% de refrigerante e 51,8 % de suco artificial. 

Outro estudo realizado 100 alunos de ambos os sexos, 

matriculados nas turmas de 4º e 5º ano de uma escola municipal 

na cidade de Jacaraci, no estado da Bahia, verificou que o 

consumo de guloseimas, frituras, embutidos ou refrigerantes e 

sucos industrializados foram de 20% a 28%, na periodicidade 

de duas vezes na semana (DOMINGUES; SILVA; SANTANA, 

2014). 

O consumo excessivo de refrigerantes e sucos 

industrializados, que contêm baixos níveis de vitaminas e 

minerais e teores elevados de aditivos e açúcares, é fator de 

preocupação. Esses alimentos elevam o teor energético da 

dieta e favorecem o surgimento da obesidade e suas 

complicações (RAMPERSAUD; BAILEY; KAUWELL, 2003; 

CONCEIÇÃO et AL, 2010). 

O lixeiro é uma forma de analisar a realidade escolar e 

as atitudes individuais e coletivas dos discentes, porém, para 
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que seja possível conquistar ações e posturas concretas frente 

à alimentação é necessário que ocorra atividades envolvendo 

toda a comunidade escolar, para que dessa forma, os escolares 

que compõem o público principal, possam desenvolver 

concepções amplas sobre assuntos envolvendo alimentação e 

nutrição e possam ter posições críticas no seu dia-a-dia e 

autonomia para tomada de decisões alimentares.   

Assim, além das ações realizadas diretamente com os 

alunos, também é necessário atingir os atores envolvidos no 

ambiente escolar, abordando a nutrição e as áreas 

relacionadas, como políticas públicas, cidadania, 

sustentabilidade e entre outras. A tabela (1) abaixo demonstra 

as temáticas trabalhadas e o público envolvido entre os meses 

de Julho à Outubro.  

 

Tabela 1: Atividades desenvolvidas e público-alvo envolvido.  

Público-alvo Temática trabalhada 

Discentes Alimentação e Mídia 

Discentes Alimentação e 

Sustentabilidade 

Pais  Alimentação e Mídia 

Merendeiras Sustentabilidade e 

aproveitamento integral dos 

alimentos 

Discentes Desperdício alimentar 

Discentes Origem dos alimentos 

Fonte: Educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, 2017 

 

As temáticas desenvolvidas foram determinadas a partir 

da observação da realidade escolar e do desenvolvimento do 

diário de campo, onde é possível sentir a falta de conhecimento 
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e aproximação com algum assunto específico, e a partir disso, 

se basear em documentos e materiais públicos que auxiliem no 

desenvolvimento de cada ação, como é o caso do Guia 

Alimentar para a População Brasileira, de 2014.  

Além de desenvolver as atividades também com pais e 

merendeiras, a inclusão desse público maior fortalece e valoriza 

o papel de cada indivíduo, que muita das vezes não 

compreende a sua importância na saúde do discente envolvido. 

Além da importância para planejar futuras intervenções.  

A atividade realizada com os pais teve objetivo de 

sensibilizá-los sobre a importância e necessidade de abordar a 

temática de alimentação saudável na escola, dando ênfase ao 

papel da mídia nesse contexto, além de buscar entender as 

opiniões dos que se fizeram presentes e dialogar sobre a 

importância de trabalhar a mesma temática com os escolares.  

Através dessa atividade também foi possível apreender 

algumas percepções dos pais sobre a realidade do filho (a) no 

contexto domiciliar, o que é de extrema importância para 

ampliar nossa visão sobre como a família pode influenciar na 

alimentação do aluno. Além disso, a atividade consistiu em 

expor a importância da alimentação proporcionada pela escola 

e comparar os alimentos envolvidos nela com os comumente 

encontrados nas lixeiras das salas. Abaixo segue imagem do 

encontro entre projeto e pais dos discentes.  
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Figura 3. Ação com os pais dos discentes, abordando a 

temática de alimentação e mídia.  

 

 
Fonte: Educação alimentar e nutricional no  ambiente escolar, 2017 

 

Outra atividade realizada foi com as merendeiras da 

escola, onde objetivou trabalhar a importância do 

aproveitamento integral dos alimentos, enfocando na 

contribuição com a sustentabilidade e em alternativas eficazes 

para reduzir o desperdício de alimentos e realizar preparações 

com baixo valor econômico, alto valor nutricional e até 

sensorialmente semelhantes às convencionais. Assim, a 

atividade consistiu em levar algumas preparações baseadas no 

aproveitamento integral. Foram elas: bolo de casca de banana, 

suco da casca do abacaxi e torta de talos. Foram discutidos os 

benefícios de tais preparações, e em seguida, houve a 

distribuição de receitas possíveis a partir do reaproveitamento 

dos alimentos.  

A priore, a participação e curiosidade foram eminentes 

por parte das merendeiras, havendo apreciação e interesse na 

reprodução das preparações. A proposta de tirá-las de dentro 

da cozinha da escola para um espaço externo se mostrou eficaz 
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e efetiva para maior envolvimento e criação de vínculo com o 

grupo, deixando-as mais a vontade para dialogar. A receita que 

obteve maior aceitabilidade e interesse foi a torta de talos, uma 

proposta viável para se implementar à merenda escolar. Outras 

propostas de preparações surgiram durante o encontro a partir 

das vivências das merendeiras e puderam ser compartilhadas 

com o grupo. Abaixo segue a imagem referente à prática com 

as merendeiras. 

 

Figura 4.Atividade com as merendeiras da escola Tancredo, 

sobre sustentabilidade e aproveitamento integral dos 

alimentos. 

 

  
Fonte: Educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, 2017 

 

Todas as atividades realizadas com as crianças devem ser 

adaptadas de uma forma que esteja compatível com o 

desenvolvimento cognitivo do discente, permitindo que o 

mesmo entenda o que está sendo tratado, assim como deve ser 

de uma forma lúdica para que as informações possam ser mais 

absorvidas e fixadas, prendendo a atenção do aluno. Assim, 
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abaixo segue algumas atividades realizadas exclusivamente 

para os escolares. 

  

Figura 5. Atividade realizada com os discentes com a temática 

de “alimentação e mídia”.  

 

 
Fonte: Educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, 2017 

 

Através da observação da realidade e da execução do 

diário de campo, foi possível notar que o recurso audiovisual 

pode ser considerado uma opção viável para execução de 

atividades, e, além disso, a utilização de uma animação 

conhecida facilitou o entendimento dos assuntos tratados na 

intervenção. Após a exibição, ocorreu uma participação ativa 

frente as perguntas relacionadas ao vídeo e à temática 

determinada.  

Devido sua praticidade e usabilidade, o vídeo tem sido 

utilizado como prática pedagógica por profissionais de saúde, 

pois desperta a atenção e curiosidade do público que o assiste. 

Todavia, o profissional que utiliza o vídeo como ferramenta 

educacional precisa ter alguns cuidados antes, durante e depois 

da sua exibição. Antes de tudo, ele deve conhecer o vídeo que 
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será utilizado, assistindo-o com antecedência, selecionando e 

adequando cada temática a um público determinado. Após a 

exibição, o conteúdo deve ser comentado e discutido de forma 

a sanar qualquer dúvida que possa (SANTOS; KLOSS, 2011; 

BLOMBERG et al, 2014; JÚNIOR et al, 2017).  

Assim como o uso de vídeo, outras metodologias como 

o uso de jogos também se mostrou eficaz, resultando em boa 

participação e atenção entre os discentes. Abaixo segue uma 

imagem do uso de um jogo de tabuleiro aplicado para as 

crianças da escola.  

 

Figura 6. Atividade realizada com os discentes abordando o 

tema “comer pra quê?” 

 

 
Fonte: Educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, 2017 

 

O brincar em grupo possibilita que crianças pequenas 

aprendam mais por meio do jogo do que com lições ou 

exercícios; contudo, para que isso ocorra, o jogo deve atender 

a alguns critérios, entre os quais, cita-se: ser interessante e 

desafiador, permitir a participação de todos os jogadores do 

início ao fim e permitir autoavaliação. O jogo de tabuleiro, 
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enquanto jogo de regras, atendia a esses critérios, e isso pode 

ter contribuído para o interesse das crianças pelas sessões 

(BOMTEMPO, 1997; SOUZA; HÜBNER, 2010).  

Nessa atividade abordaram-se os sentidos de comer, 

objetivando construir o conhecimento mais amplo sobre ato de 

se alimentar, que além da nutrição, também é um ato político, 

cultural, educativo etc. Assim, cada casa do tabuleiro situava-

se um sentido da alimentação, permitindo assim que ocorres-

se uma discussão e participação ativa entre os escolares, 

possibilitando abordar realidades vivenciadas pelos escolares e 

suas opiniões sobre cada sentido do ato de comer.   

Segundo Scavino e Candau (2008), ao trazer a prática 

de alimentação para o espaço escolar voltado para a 

construção de uma proposta educativa pautada pela 

autonomia, não se pode desenhar somente uma prática 

centrada na relação alimentos e seus nutrientes. O alimento e 

a alimentação ao se apresentarem como elementos 

pedagógicos no espaço escolar, compondo propostas efetivas 

envolvidas com o currículo, poderão propiciar discussões que 

avançam em direção a análises mais ampliadas da realidade 

social e possibilitar o entendimento do espaço escola como 

favorecedor de ações transformadoras da realidade social.  

Assim, além de construir maiores conhecimentos sobre 

a alimentação, nutrição e temáticas relacionadas, ainda é 

possível relacionar com assuntos e disciplinas existentes na 

grade curricular do ensino.  

Discutir o currículo é, portanto, debater uma perspectiva 

de mundo, de sociedade e de ser humano, uma vez que o 

currículo expressa relações de poder, ideologias e culturas. 

Nesse sentido, este debate não se reduz a uma visão 

tradicional de mudanças de conteúdos dos currículos escolares 
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e sim a uma nova postura pautada na autonomia e na 

emancipação humana dos estudantes por meio dos saberes e 

práticas construídos na escola (PINTO et AL, 2013).  

Assim, diante do exposto é possível identificar alguns 

resultados concretos já existentes com o desenvolvimento do 

projeto “Educação Alimentar e Nutricional no Ambiente 

Escolar”, como uma inserção maior das temáticas alimentares 

na realidade escolar, podendo possibilitar um aprendizado 

sobre os assuntos convencionais em união com os trabalhados 

pelo grupo da extensão.  

Através da participação e envolvimento dos discentes 

nas atividades é possível definir que está existindo um interesse 

nos temas trabalhados, assim como um potencial aprendizado 

por parte dos alunos, o que é de fundamental importância para 

dar continuidade nas atividades planejadas.  

A educação alimentar e nutricional é uma forma 

diretamente eficaz para uma promoção melhor da saúde, 

contribuindo para hábitos alimentares saudáveis nos ciclos 

futuros. Essa preocupação de abordar alimentação e nutrição 

nas primeiras fases da vida é muito necessária. 

Há algumas décadas a grande preocupação em relação 

à saúde infantil era a desnutrição, contudo, com o processo de 

transição nutricional, a obesidade passou a ser uma das 

maiores preocupações. As doenças cardiovasculares (DCV) 

vêm apresentando de forma concreta as causas de maior 

mortalidade. Geralmente a cardiopatia isquêmica, acidentes 

vasculares cerebrais, hipertensão arterialeoutras cardiopatias 

são responsáveis por 15,9 milhões de mortes (RIBEIRO; 

COTTA; RIBEIRO SMR, 2012.; CARRIEL; PRADO; 

COLOMBO, 2010). 
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Essa realidade de preocupação com a alimentação do 

público infanto-juvenil não está restrita ao Brasil, pois com o 

processo de globalização e mudança nos perfis de alimentos, 

consequentemente há preocupação nos agravos à saúde e nas 

incidências das principais doenças relacionadas à uma 

alimentação inadequada.  

Vio et al (2011), pesquisaram quanto ao consumo 

alimentar de crianças pré-escolares, na cidade de Santigo no 

Chile, observaram uma elevada percentagem do consumo 

sucos e bebidas no lanche, o que significa um alto consumo de 

açúcar refinado, bem acima do consumo de leite ou de frutas, 

que são alimentos saudáveis e altamente recomendado. 

Tendo em vista o grande impacto da relação de 

educação e alimentação, acredita-se que resultados 

consideráveis são frutos de trabalhos contínuos e frequentes, 

assim, o objetivo da idealização do projeto prevê uma 

construção de uma educação libertadora e emancipatória, 

porém, que não deve ocorrer em curto prazo.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto pode-se entender que as atividades 

promovidas pelo projeto “Educação alimentar e nutricional no 

ambiente escolar” desempenha um papel fundamental para a 

promoção de uma alimentação com maior qualidade nutricional, 

possibilitando também uma construção de senso crítico frente 

aos alimentos e aos fatores associados que contribuem nas 

escolhas alimentares. Assim, as atividades desempenhadas 

fortalecem o conceito de segurança alimentar e nutricional, 

conferindo autonomia para os discentes e permitindo que os 
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mesmos desenvolvam posturas positivas que contribuam para 

a garantia da saúde.  
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RESUMO: Dentre os vários programas que estão na Atenção 
Básica, está o Programa Saúde na Escola (PSE), que surgiu 
como uma política intersetorial entre o Ministério da Saúde e o 
Ministério da Educação, na perspectiva da atenção integral à 
saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público 
básico, no âmbito das escolas e unidades de saúde. O presente 
estudo teve como objetivo analisar a gestão e o planejamento 
na atenção básica à saúde diante do olhar do usuário, do 
profissional e do gestor, tendo como base o Programa Saúde 
na Escola (PSE). Foram entrevistados 02 usuários (alunos), 02 
profissionais (odontóloga e psicóloga) e 01 gestor (enfermeira) 
da atenção básica, que fazem parte de uma Unidade de Saúde 
da Família e participam do Programa Saúde na Escola (PSE) 
em um Município do estado da Paraíba. Tratou-se de uma 
pesquisa de campo do tipo exploratório descritiva, com 
abordagem qualitativa. Os dados foram obtidos por meio de 
entrevistas semi-estruturadas. Para análise dos dados seguiu-
se as etapas: ordenação dos dados, classificação dos dados e 
análise final. Constatou-se as fragilidades no andamento das 
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ações por parte dos profissionais da saúde e educação em 
decorrência do tempo e planejamento. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Saúde escolar. 
Colaboração intersetorial. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme o caderno da Política Nacional de Atenção 

Básica – PNAB (2012), a atenção básica (AB) caracteriza-se 

por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com 

o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É 

desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e 

gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 

equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas 

quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações. 

 A PNAB atualizou conceitos na política e introduziu 

elementos ligados ao papel desejado da AB na ordenação das 

redes de atenção. A política articula a AB com importantes 

iniciativas do Sistema Único de Saúde (SUS), como a 

universalização do Programa Saúde na Escola (PSE) e 

expansão dele às creches. Dentre as variedades de programas, 

que estão dentro da AB, está o PSE, instituído pelo Decreto 

Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, surgiu como 

uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da 

Educação, na perspectiva de uma atenção integral (promoção, 



GESTÃO E PLANEJAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA O PROGRAMA 
SAÚDE NA ESCOLA 

711 
 

prevenção, diagnóstico e recuperação da saúde e formação) à 

saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público 

básico, no âmbito das escolas e unidades (BRASIL, 2012).  

As políticas de saúde no contexto brasileiro têm se 

desenvolvido no reconhecimento da intersetorialidade. Em 

nenhum outro momento histórico, falou-se tanto em saúde e 

promoção da saúde como no contexto atual, o que corrobora a 

valorização do papel de promoção da saúde vinculada ao 

ambiente escolar como elemento transformador da realidade. 

Assim, reconhece-se a necessidade de atuação não somente 

do setor saúde, mas também como o resultado de ações 

intersetoriais e multidisciplinares, tornando a intersetorialidade 

uma condição para a prática da Promoção da Saúde (SILVA, 

2009).  

O PSE vem contribuir para o fortalecimento de ações na 

perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar à 

comunidade escolar a participação em programas e projetos 

que articulem saúde, educação e em outras redes sociais para 

o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 

pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos estudantes brasileiros. Essa iniciativa reconhece e 

acolhe as ações de integração entre saúde e educação já 

existentes e que têm impactado positivamente na qualidade de 

vida dos educandos. A escola é um espaço privilegiado para 

práticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos à 

saúde e de doenças. A articulação entre escola e unidade de 

saúde é, portanto, uma importante demanda do PSE (BRASIL, 

2015). 

Este Programa possibilita a abrangência de outros atores 

e setores para além da educação e saúde, de acordo com a 

realidade de cada território. Em seu embasamento, o programa 
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abrange pressupostos como, a integralidade, a territorialidade 

e a intersetorialidade (SOUZA, ESPIRIDIÃO, MEDINA, 2017).  

O PSE é considerado uma importante ação educativa 

voltada à saúde sexual e reprodutiva, tomando em 

consideração a etnia, o gênero e o fenômeno da violência a 

partir de um processo transformador, considerando o contexto 

social dos envolvidos. O PSE desponta, ainda, como uma 

potencial estratégia de articulação intersetorial e 

interprofissional, interagindo com a sociedade civil organizada 

e a comunidade escolar (DIAS et al., 2016). 

Assim, uma boa condição de saúde é obtida por meio do 

acesso à educação de forma plena, cooperando, para tal, 

práticas cuidadoras e promotoras da saúde. Um indivíduo com 

um bom desenvolvimento cognitivo, respeitado e valorizado 

enquanto ser humano, tendo um ambiente saudável e 

condições adequadas de saúde, supostamente tem condições 

favoráveis ao desenvolvimento de suas potencialidades, 

melhorando a assimilação e aumentando a capacidade de 

tomar decisões e consequentemente, amenizando as 

vulnerabilidades (GOMES, HORTA, 2010). 

A relação entre os serviços de saúde e as escolas 

representa um foco onde tem sido identificadas fragilidades, 

embora, cada vez mais, se considere fundamental um trabalho 

articulado entre ambas as partes para o sucesso da 

implementação de ações de educação para a saúde. O 

desenho do PSE parte justamente dessa necessidade de 

articular e integrar os setores da saúde e da educação para 

ampliar o alcance e o impacto das ações de saúde aos 

estudantes e seus familiares, por meio de ações intersetoriais. 

No PSE, a proposta é que essa articulação ocorra, 

principalmente, entre as equipes de Saúde da Família (eSF) e 
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as escolas do território de adscrição dessas equipes, atendendo 

às diversas demandas da comunidade escolar, na perspectiva 

da atenção integral e considerando o conceito positivo de saúde 

apresentado desde a Carta de Ottawa (1986) e reafirmado na 

Constituição Federal Brasileira de 1988 (GOMES, 2012). 

Diante das políticas do Ministério da Saúde, o alcance 

dos objetivos do PSE é dependente de uma educação integral, 

que abrange proteção, atenção e desenvolvimento da 

comunidade escolar; onde os gestores devem também ser 

considerados fundamentais para coordenar ações 

intersetoriais, tendo em vista que no nível local é possível ter 

domínio de problemas de sua realidade e por este motivo, se 

encontra meios mais fáceis de buscar soluções próprias. 

Todavia, a integralidade das políticas sociais ainda não 

representa a prática dos gestores, pois isto depende de um 

processo de aprendizagem para a resolutividade dos problemas 

da população que se tem conhecimento, “saindo do limite da 

necessidade para o da liberdade” (FERREIRA et al., 2012).  

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo 

analisar a gestão e o planejamento na atenção básica diante do 

olhar usuário, do profissional e do gestor, tendo como base o 

PSE.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi realizado durante a prática do Estágio 

Supervisionado I, componente curricular do curso de graduação 

em fisioterapia, do Centro Universitário de João Pessoa 

(UNIPÊ). Tratou-se de uma pesquisa de campo do tipo 

exploratório descritiva, com abordagem qualitativa.  
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Esta abordagem debruça-se sobre o significado das 

ações e relações humanas, não perceptíveis e não apreendidas 

pelas equações, médias e estatísticas (MINAYO, 1994). É um 

método que, diante de problemas complexos e globais, procura 

compreender os padrões estruturais repetitivos e os 

comportamentos recorrentes da realidade humana.  

 Com isso, optou-se pela pesquisa exploratório-

descritiva, com abordagem qualitativa por se tratar de um 

estudo na área da saúde em interface com as ciências sociais, 

cuja finalidade é o pensamento coletivo e onde a apreensão 

desse pensamento torna-se objeto da investigação.  

Para a coleta de dados foi realizado uma entrevista semi-

estruturada, gravada, após autorização dos sujeitos da 

pesquisa, e assinatura do termo de Consentimento livre e 

esclarecido. Em seguida, a entrevista foi transcrita 

integralmente para viabilizar a análise dos dados. O roteiro da 

entrevista semi-estruturada tem como base questões 

norteadoras sobre a temática deste estudo. As perguntas 

norteadoras têm como função buscar respostas sem direcionar 

os resultados, deixando o entrevistado relaxado para 

exteriorizar seus conhecimentos e experiências. 

A pesquisa foi desenvolvida em um município de médio 

porte, localizado no estado da Paraíba, sendo coletado os 

dados em uma Unidade de Saúde da Família (USF) e uma 

Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio. A USF tem 

como missão prestar atendimento à saúde da comunidade, 

como também realizar atividades de educação em saúde para 

a população; enquanto que a Escola, tem por missão promover 

uma educação de qualidade para a formação do cidadão e sua 

inclusão no mundo do conhecimento e do trabalho, tornando-o 

comprometido com a transformação social da sua comunidade. 
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A educação básica do município é constituída pela 

infantil, ensino fundamental e ensino médio, as quais possuem 

diversos programas que contemplam a rede pública municipal 

e estadual e que visam à promoção de saúde e à inclusão social 

e cultural. A exemplo destes, tem-se o PSE. Para a composição 

da amostra dos participantes-chave do estudo, adotou-se a 

amostragem não probabilista do tipo intencional, considerando 

que, nesta, o pesquisador se interessa pela opinião de 

determinados elementos da população, mas não 

representativos dela, tendo validade dentro de um contexto 

específico (MARCONI; LAKATOS, 2010).  

A coleta de dados foi realizada com 02 usuários do PSE 

(estudantes da Escola Municipal), 01 gestor da Escola, 02 

profissionais de saúde e 01 gestor da USF, que atuam na 

atenção básica e participem do PSE. De modo a garantir uma 

uniformidade do grupo. 

A análise do material empírico adotou etapas propostas 

por Minayo (2014), que aborda três etapas: ordenação dos 

dados, classificação dos dados e análise final. A primeira etapa 

consistiu na ordenação dos dados, que englobou a realização 

das entrevistas, a transcrição e posteriormente a preparação 

dos dados para classificação. Na segunda etapa, após os 

dados categorizados, priorizam-se os temas de acordo com os 

objetivos do estudo, foi construída a síntese do conteúdo. Por 

fim, foi realizada a etapa do agrupamento das ideias centrais 

analisando minuciosamente o material, chegando à construção 

dos núcleos de sentido. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo como usuários 02 alunos do 

ensino fundamental II; 01 coordenadora escolar, representante 

da escola na qual se desenvolve as ações do PSE; 02 

profissionais da atenção básica, sendo uma odontóloga e uma 

psicóloga, que atuam na realização das atividades de tal 

programa; e 01 gestora da USF, enfermeira da eSF. Cada 

sujeito com uma percepção diferente sobre a gestão e o 

planejamento das atividades realizadas na escola, a qual 

proporciona um entendimento amplo de como o programa é 

desenvolvido, apontando para as fragilidades encontradas e os 

desafios da intersetorialidade. 

A gestora da USF relatou encontrar dificuldade em 

algumas ações realizadas dentro do PSE, como imunização 

dos escolares, no que concerne a avaliação do cartão de 

vacina, e/ou medicação para os alunos (usuários), onde é 

necessário autorização da família e que muitas vezes não 

recebe um retorno neste sentido. Mediante o questionamento 

sobre a avaliação das atividades, afirmou:  

“Bom, eu acho, eu tenho uma certa dificuldade de 
fazer a parte de enfermagem especificamente, 
porque a gente precisa ter uma comunicação com 
a família e as vezes não é a resposta que a gente 
precisa. Quando a gente ai fazer alguma ação, de 
imunização ou de medicação, alguma coisa, então 
precisa da autorização dessa família, a gente 
solicita e eles autorizam, mas nem sempre a gente 
recebe. Vai avaliar o cartão de vacina, a gente 
solicita, duas ou três pessoas trazem o cartão pra 
gente avaliar, então fica difícil pra gente fazer 
nossa parte.” (Gestor, USF). 
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QUEIROZ (2006) afirma que, no cuidado à saúde da 

criança, as ações devem ser compartilhadas entre o profissional 

e a mãe ou responsável. O conhecimento profissional poderá 

ser assimilado pelas famílias, se colocado de maneira 

compreensiva e numa linguagem coerente com cada cultura. 

Entretanto, ainda são constantes famílias que não participam 

ativamente do acompanhamento dos filhos no processo de 

educação em saúde, dificultando o trabalho dos profissionais da 

saúde e da educação. 

Desenvolver atividades que promovam a saúde a partir 

do espaço escolar, considerando que este é permeado por 

relações sociais constantes, elucida a necessidade de 

colaboração interprofissional. Silva e Boldstein (2016) 

enfatizam que a prática intersetorial predispõe a negociação 

entre os autores envolvidos, sendo componente da rotina dos 

profissionais. Podendo, assim, favorecer o compartilhamento 

de saberes direcionados para a perspectiva das políticas de 

saúde na escola de modo mais efetivo. 

A proposta intersetorial surge como estratégia primordial 

para o fortalecimento do conceito amplo de saúde e de ações 

que se baseiam nos fundamentos teóricos e metodológicos da 

promoção da saúde. Nesta compreensão, configura-se como 

instrumento potencializador do trabalho interprofissional na 

atenção básica o elo com o setor educação (SILVA, TAVARES, 

2016). 

O trabalho em equipe é considerado essencial para o 

funcionamento adequado do programa, sendo importantes e 

necessárias ações inter, multi e transdisciplinares para 

ultrapassar todos os obstáculos presentes, para isso o trabalho 

em equipe deve ser construído de uma prática interprofissional, 

na qual o diálogo deve permitir a aproximação entre as partes, 
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tendo-se a clareza de que todo conhecimento parcial só ganha 

significado quando referido no conjunto (KELL, SHIMIZU, 

2010).  

A colaboração interprofissional converge com as 

finalidades expressas no PSE visando ao desenvolvimento de 

ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças com 

a participação e colaboração de diversos profissionais, dos 

estudantes e seus familiares. 

Conforme estudo de revisão de Garcia e colaboradores 

(2014), as estratégias para operacionalizar as ações 

intersetorias atendem ao objetivo, a complexidade e a 

abrangência das ações pretendidas. Para tal, este estudo 

destaca a realização de reuniões periódicas entre os sujeitos 

envolvidos, a utilização de etapas de avaliação diagnóstica para 

compreender a situação na qual se pretende intervir, contando 

com a participação da própria comunidade para sugerir as 

estratégias a serem planejadas e executadas, com a 

possibilidade de organização de grupos de trabalho. Assim, o 

planejamento das ações do PSE deve ser construído com a 

participação dos moradores do território onde vivem os 

escolares, para subsidiar as ações prioritárias com foco em 

questões sociais. 

Outros problemas encontrados, relatados pelo 

profissional, diz respeito à relação da carga horária com a 

demanda exigida, choques de horários e também a falta do 

material utilizado, tais como: escovas de dente e flúor, onde 

acrescentou:  

“A dificuldade é a carga horária da gente, que a 
gente tem muita, muitas atribuições pra 
desempenhar aí fica complicado de fazer lá e 
também atender a demanda que eles querem (...) 
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as vezes eu tenho disponibilidade em um horário 
e eles (a equipe da Escola) precisam de outra; tem 
também a questão dos insumos, principalmente 
para a odontologia que tem dificuldade das 
escovas, flúor, essas coisas que acontecem de 
faltar.” (Profissional 01, USF). 

 A profissional relatou ainda ter dificuldades com a 

demanda exigida e falta de materiais (escovas de dente e flúor) 

para as ações. Diante de tal problema, prioriza as ações com 

os alunos do turno da tarde por apresentarem menor idade. 

Este fato deixa claro a necessidade maior atenção quanto ao 

planejamento da secretaria de saúde do município investigado 

quanto aos insumos necessários para atender as demandas do 

território, possibilitando desta forma, que todos os alunos 

tenham acesso aos cuidados prestados pelo PSE. 

Quando questionada acerca do trabalho em equipe na 

execução das atividades propostas a serem realizadas com os 

escolares, ressaltou:  

“Porque como infelizmente não dá tempo, o 
movimento aqui (na USF) é muito grande, a gente 
tem muita coisa pra fazer e, a gente não consegue 
falar vamos todos pra escola (...) cada um vai no 
dia que pode, eu boto meu horário mais a tarde, 
que o movimento aqui é menor, é mais fácil de sair 
daqui, mas assim, um dia de manhã é muito difícil 
eu sair daqui, é muito difícil fazer dessa forma, viu”. 
(Profissional 01, USF). 

A profissional abordou ainda as dificuldades encontradas 

no planejamento e execução das atividades:  

“Falta material, acho que basicamente é isso. Por 
que se tivesse você poderia trabalhar no turno da 
manhã e no turno da tarde, mas como não tem, 
fica incompleto, a gente sabe que não é o correto, 
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mas como as crianças da tarde são menores, eu 
prefiro dar uma atenção a eles”. (Profissional 01, 
USF). 

Um estudo realizado por Torres (2009) que investigou os 

fatores que influenciam negativamente a atuação dos 

enfermeiros no cenário escolar, aqueles mais frequentes foram 

sobrecarga de trabalho e recursos materiais deficientes, fatores 

também apontados pelos profissionais deste estudo, o que 

demonstra que as dificuldades são compartilhadas por 

profissionais de diferentes municípios brasileiros. 

Já a profissional psicóloga, ao ser questionada sobre as 

dificuldades encontradas no planejamento e execução das 

atividades, argumentou:  

“As dificuldades seria tempo, que é um pouco 
corrido, muitas atividades pra ser desenvolvidas, 
tanto na educação como na saúde, atividades 
próprias do trabalho; e seria o material também, 
falta de material físico, que o humano até que a 
gente tem até demais”. (Profissional 02, USF). 

Reiterando as dificuldades da falta de materiais e de 

relacionar as atribuições exigidas tanto na unidade como na 

escola, e que se houvesse mais tempo para as abordagens 

seria importante para otimizar as ações de prevenção em 

saúde.  

A falta de tempo, a sobrecarga dos profissionais e o 

despreparo para construir ações integradas, tanto na saúde 

quanto na educação, são elementos que dificultam as ações 

efetivas entre os dois campos (PENSO et al., 2013). Reflete-se 

neste contexto que práticas desenvolvidas pelos dois setores 

no interior de um mesmo local não garantem o 



GESTÃO E PLANEJAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA O PROGRAMA 
SAÚDE NA ESCOLA 

721 
 

compartilhamento intersetorial do planejamento, o qual inclui 

metas, recursos e resultados esperados. 

Casemiro, Fonseca e Secco (2014) relatam que um dos 

maiores desafios na estratégia de promoção de saúde nas 

escolas é a definição de papéis no planejamento e execução de 

programas e ainda a aceitação e vivência de saúde no seu 

conceito ampliado.  

Já para os alunos, ao serem perguntados sobre o que 
consideram que poderia melhorar nas atividades realizadas em 
parceria pelos profissionais da escola e da saúde da família, 
relatam que os profissionais de saúde deveriam comparecer na 
escola com maior frequência, como verifica-se no seguinte 
relato:   

“(...) não tenho nada a reclamar, só deveriam estar 
mais aqui.” (Usuário 01, Escola). 

De acordo com Souza, Espiridião e Medina (2017), o 

trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação em 

parceria com o setor saúde possibilita a abordagem de temas 

relevantes, capaz de permitir uma consciência crítica e 

participativa dos escolares, na proporção que se vislumbra do 

profissional da educação o domínio de propostas educacionais 

que estimulem a autonomia dos sujeitos. Estes autores trazem 

como proposta de trabalho no PSE a discussão de temas que 

tratem de cidadania, participação, autonomia e 

empoderamento. 

Para Silva e Tavares (2016), lidar com atividades de 

educação e propostas de promoção da saúde tem a finalidade 

de influenciar no contexto social de situações específicas, que 

se apresentam a partir da organização e empoderamento 

constante da população frente à realidade (SILVA, TAVARES, 

2016). 
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Quando entrevistada, a coordenadora da escola revela 

sua visão em torno da realização das atividades propostas, a 

qual vai de encontro à perspectiva dos alunos, assegura:  

“Bem, minha avaliação, é assim, é só questão de 
tempo deles (profissionais de saúde) mesmo, se 
eles tivessem mais tempo pra tá aqui junto com os 
alunos que são da comunidade (...) então, se 
realmente esse tempo deles fosse mais aqui, na 
escola, eu acho que seria melhor.” (Gestora, 
Escola).  

Em estudo que avaliou o processo político-gerencial e 

das práticas de trabalho no PSE constataram que apesar de o 

PSE inovar no modelo da intersetorialidade, as atividades 

realizadas encontram-se ainda extremamente concentradas no 

setor saúde. O envolvimento do setor educação é considerado 

como fragmentado, fator que provavelmente limita o impacto 

das ações do PSE, sobretudo, em relação ao trabalho com foco 

na promoção da saúde e no exercício da cidadania entre os 

alunos (SOUZA, ESPIRIDIÃO, MEDINA, 2017). Nesta 

realidade, deve-se evitar a possibilidade de transformar a 

proposta do programa em uma simples combinação de 

agendas setoriais distintas sem representar na prática uma 

propositura intersetorial harmoniosa. 

Silva e Boldstein (2016) destacam como desafios a 

serem superados na concretização das ações do PSE: respeito 

à autonomia de gestão, capacidade de planejamento e política 

de saúde que definem o modelo desta na escola em cada 

território e incluir componentes qualitativos que reconheçam 

práticas exitosas por propostas de análise que possam ir além 

de indicadores relacionados às ações de prevenção de 

agravos. 
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Nesta perspectiva, um dos papéis do setor saúde é 

chamar a atenção para a compreensão de que o processo 

saúde-doença constitui-se por diversos fatores, no que diz 

respeito aos distintos setores da sociedade, dentre eles os 

governamentais, privados e não governamentais. Para tanto, 

necessitam fomentar e discutir agendas compartilhadas quando 

forem planejar suas ações e elaborar políticas voltadas para 

promover a saúde como direito humano e questão de cidadania 

(WARSCHAUER, CARVALHO, 2014). 

Para o Ministério da Saúde, os desafios mais importantes 

das ações de promoção da saúde na escola são: a integração 

com ensino de competência para a vida em todos os níveis 

escolares; a instrumentalização técnica dos professores e 

funcionários das escolas e dos profissionais da Estratégia de 

Saúde da Família, para apoiar e fortalecer as iniciativas; a 

identificação e a vigilância de práticas de risco; o 

monitoramento e a avaliação da efetividade das iniciativas, para 

melhorar o compromisso das escolas com a promoção da 

saúde de seus alunos, professores e outros membros da 

comunidade escolar (BRASIL, 2009). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Como estratégia relevante para intervir sobre problemas 

estruturais da sociedade que incidem sobre o processo saúde-

doença, a intersetorialidade vem ganhando notoriedade. Diante 

dos resultados encontrados, reforça-se a importância do PSE 

para os alunos da comunidade, pois contribui para a formação 

integral dos escolares por meio de ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das 
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vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento 

de crianças e jovens da rede pública de ensino.  

Dessa forma, foi verificado que ainda existem várias 

fragilidades na realização das ações, desde o seu ponto de 

partida, que é o planejamento atividades, tanto no âmbito do 

setor saúde quanto no setor da educação, refletindo na 

execução de práticas dissociadas entre os setores. Os 

principais obstáculos para a concretização de parcerias 

ocorrem porque os representantes setoriais trazem às arenas 

de negociação uma agenda previamente definida, ou seja, não 

apresentam flexibilidade em suas propostas.  

  Neste sentido, o planejamento para as ações realizadas 

na escola é extremamente necessário, predispondo o 

envolvimento dos profissionais da educação e da saúde, pois 

essa relação, fundamentada numa perspectiva intersetorial, 

pode favorecer transformações sociais de maior impacto na 

comunidade e no território onde esta se insere.  

 O PSE representa um grande potencial para mudar a 

realidade social na qual estão inseridos os estudantes alvo do 

programa. Os campos da saúde e educação, paulatinamente, 

precisam superar os obstáculos apontados por este estudo, 

buscando uma maior interação profissional e planejamento das 

ações desenvolvidas, possibilitando minimizar empecilhos para 

sua concretização. 
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RESUMO: O aleitamento materno é fundamental para a saúde 
da mãe e recém-nascido, devendo ser exclusivo nos seis 
primeiros meses pela capacidade de suprir necessidades 
nutricionais, além dos benefícios psicológicos, cognitivos e 
imunológicos. A adesão está aquém do recomendado pelo 
Ministério da Saúde. Objetiva-se relatar a experiência 
interdisciplinar de um projeto de extensão que integra ensino-
serviço-comunidade na promoção do aleitamento. Trata-se de 
um trabalho documental-retrospectivo, na forma de relato de 
experiência das atividades realizadas de julho de 2015 a 
setembro de 2017. Os dados obtidos foram analisados por 
abordagem quanti-qualitativa. A metodologia de ação baseou-
se em rodas de conversa com gestantes, puérperas, e 
familiares, na Maternidade Escola Januário Cicco. São 
conduzidas por profissionais, residentes e estagiários, 
fundamentadas nos temas: benefícios do aleitamento; 
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posicionamento correto e técnicas de amamentação; ordenha e 
armazenamento do leite; dificuldades na amamentação; mitos 
e tabus sobre aleitamento; doação do leite materno e hábitos 
saudáveis. Foram realizadas 121 rodas com a participação de 
1217 usuárias (gestantes, puérperas, acompanhantes), e 654 
participações de profissionais de saúde de diferentes áreas, 
residentes e graduandos. Os encontros disseminam 
informações sobre aleitamento, levando à conscientização e 
diminuição da morbimortalidade infantil. Observa-se 
empoderamento de mães e cuidadores, estímulo à adoção de 
hábitos saudáveis, qualidade de vida e fortalecimento do 
aleitamento. Conclui-se que a educação em saúde com atuação 
interdisciplinar viabiliza a assistência integral. 
Palavras-chave:Aleitamento Materno. Educação em Saúde. 
Equipe Multiprofissional. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Na interface da educação e da saúde, constituída com 

base no pensamento crítico sobre a realidade, é possível reunir 

e dispor recursos para intervir e transformar as condições 

objetivas de vidas humanas, visando alcançar a saúde como 

um direito socialmente conquistado, a partir da atuação 

individual e coletiva de sujeitos político-sociais.  

A educação em saúde possui raízes na pedagogia crítica 

de Paulo Freire (1996), “que se filiam as ideias de educação, 

liberdade e transformação dos indivíduos e do meio em que 

estes vivem” (SAMPAIO et al, 2014, p. 1301). Assim pautado, o 

ato educativo estimula os sujeitos envolvidos a conhecer e a 

transformar a realidade na qual se inserem, tentando equilibrar 

os determinantes sociais e a realidade a ser reconstruída por 
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meio de uma aprendizagem significativa que vai além da 

cognição e prioriza a subjetividade. 

A concepção do processo saúde-doença como 

expressão das condições de vida, como resultante das 

condições de “habitação, alimentação, educação, renda, meio 

ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde” 

(BRASIL, 1986, p. 04) descortina a saúde e a doença como 

produções sociais, passíveis de ação e transformação, e aponta 

também para um plano coletivo de intervenção.  

A concepção biopsicossocial do processo saúde-doença, 

que traz à tona a relevância da multiprofissionalidade do 

cuidado, transpassa o pensamento exclusivamente biomédico 

da saúde, centrado na doença. Desta forma, surge a 

necessidade de integração de novas interações no trabalho em 

equipe interprofissional, de troca de experiências e saberes e 

respeito à diversidade, possibilitando parcerias na construção 

de projetos e no exercício permanente do diálogo.  

Neste contexto de educação em saúde, da concepção 

biopsicossocial do processo saúde-doença e do trabalho em 

equipe, surge a educação interprofissional (EIP), reconhecida 

como uma das principais estratégias para a formação de 

profissionais de saúde preparados para o trabalho em equipe 

interdisciplinar e essencial para a integralidade no cuidado  

(BATISTA, 2012; CAMARA et al. 2016) 

A EIP é uma proposta de trabalho conjunto entre as 

diferentes profissões, que reconhece as especificidades de 

cada uma, mas enfatiza a qualidade do cuidado ao paciente 

(BARR, 1998). 
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Para garantia desta integralidade no cuidado é 

necessário investir na promoção da saúde para melhoria da 

qualidade de vida da população e a redução da vulnerabilidade 

e dos riscos à saúde relativos aos seus determinantes bem 

como condicionantes. “A promoção de saúde [...] percorre 

transversalmente todos os contextos do desenvolvimento 

econômico, social e cultural” (SILVA et al, 2013, pp. 1002).  

Assim, ações de proteção e promoção do aleitamento 

materno são valorizadas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2010), com uma perspectiva de abordagem integral e 

humanizada, tendo em vista os inúmeros benefícios para saúde 

materna e do recém-nascido que esta prática proporciona. 

Os índices da frequência e duração do aleitamento 

materno estão indo na direção contrária dos esforços de 

variados programas, oficiais e não governamentais, de 

incentivo ao aleitamento materno no Brasil. “Apenas 35% dos 

lactentes menores de quatro meses são amamentados 

exclusivamente e o desmame precoce ainda está associado a 

altos índices de mortalidade infantil por desnutrição e diarreia” 

(OMS, 2003).  

Pesquisas referentes às intervenções em saúde pública 

e suas consequências para a saúde da criança, concluíram que 

a promoção do aleitamento materno exclusivo é a ação isolada 

com o maior potencial para a diminuição da mortalidade na 

infância, uma vez que o aleitamento materno exclusivo contribui 

para redução importante da morbimortalidade infantil (TOMA e 

REA, 2008; CAMINHA, 2010). 

O aleitamento materno representa a experiência 

nutricional mais importante e completa para o recém-nascido, 

na medida em que “apresenta composição específica que se 
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ajusta às necessidades nutricionais do lactente, e é compatível 

com suas limitações metabólicas e fisiológicas” (ABRÃO, 2006, 

p. 252). Além disso, a amamentação não representa custo 

financeiro algum para a família, o que pode ser considerado 

muito vantajoso, especialmente no contexto de saúde pública 

pelo perfil do público atendido (OMS, 2001; OMS, 2010). 

 No Brasil, a maioria das mulheres inicia o aleitamento 

materno, entretanto, mais da metade das crianças não está em 

amamentação exclusiva ainda no primeiro mês de vida, o que 

contraria a recomendação da Organização Mundial de Saúde 

(VENÂNCIO et al, 2002) de que o aleitamento exclusivo deve 

durar até os seis meses de idade (OMS, 2010). 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), criada em 

1990 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2007), tem como 

objetivo promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. A 

base da iniciativa são os “Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno” (ARAÚJO e SCHIMITZ, 2007), que 

buscam adotar práticas e rotinas que favoreçam o aleitamento 

nos processos de trabalho das instituições (VENÂNCIO, 2003; 

LAMOUNIER, 1998). 

Esta iniciativa destaca-se como uma estratégia de 

grande relevância para mudar as rotinas e as práticas 

hospitalares referentes ao aleitamento materno, contribuindo de 

forma contundente para a melhoria dos indicadores e, 

consequentemente, para a sobrevivência e garantia de 

melhores condições de saúde das crianças (ARAÚJO e 

SCHIMITZ, 2007), incluindo neonatos a termo e prematuros. 

Como Hospital Amigo da Criança, a Maternidade Escola 

Januário Cicco (MEJC) conta com uma equipe multiprofissional 
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- Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, 

Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição, Educação Física e 

Farmácia, além do corpo médico e de enfermagem -   

capacitada para disseminar informações sobre as vantagens da 

amamentação, bem como para o manejo de possíveis 

dificuldades, em busca do cuidado integral das usuárias e de 

seus familiares, a partir da atuação interdisciplinar.  

Enquanto instituição-escola, a MEJC acolhe estudantes 

de graduação de diversas áreas, da Residência 

Multiprofissional em Terapia Intensiva Neonatal e das 

Residências Médicas em Tocoginecologia e Obstetrícia e 

Pediatria-Neonatologia, além dos alunos de pós-graduação. 

Revelando-se, assim, um campo de grande potencial para as 

articulações teórico-práticas, produção científica, integração 

ensino-serviço-comunidade com um trabalho interdisciplinar na 

área da saúde, visando a qualidade da atenção à saúde 

(PIZZINATO et al, 2012).  

Os espaços de interseção entre serviços e ensino são de 

grande relevância para a formação em saúde e para a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (ALBUQUERQUE et 

al, 2008), em que a articulação entre ensino-serviço-

comunidade proporciona oportunidades de aprendizagem 

significativa, por meio do sistema tutorial, e a atuação 

interdisciplinar de natureza coletiva (ASSEGA et al, 2010). 

Esta atuação se configura na relação recíproca entre as 

múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes de 

diferentes áreas profissionais trabalhando numa rede coletiva 

de ações que, apesar das dificuldades, permite a troca de 

conhecimentos e a construção de um plano terapêutico mais 

adequado (FERREIRA et al, 2009). 
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Este trabalho consiste no relato de experiência de um 

projeto de extensão que propõe a integração ensino-serviço-

comunidade na promoção do aleitamento materno na MEJC. As 

intervenções de educação em saúde ocorreram por meio de 

ferramentas lúdicas a partir do método da roda de conversa. 

Este método propõe a reconstrução operacional da cogestão de 

instituições e a constituição de sujeitos autônomos com 

capacidade de análise e intervenção, desenhando-se como 

uma reconstrução contemporânea do conceito de Paidéia, da 

Grécia Clássica, que versa sobre a integralidade do ser humano 

(CAMPOS, 2007). Objetiva-se divulgar a experiência do projeto 

por meio da análise e discussão dos dados quantitativos e 

resultados qualitativos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi produzido na forma de um relato de 

experiência. Trata-se de um trabalho documental-retrospectivo, 

das atividades realizadas a partir do projeto de extensão “A 

integração ensino-serviço-comunidade na promoção do 

aleitamento materno: uma estratégia multiprofissional entre a 

graduação e a pós-graduação”. Para composição deste 

capítulo, foram utilizados relatórios, dados tabulados, 

apresentações anteriores sobre o projeto, de agosto de 2015 a 

setembro de 2017. 

Os dados obtidos foram analisados à luz da literatura, 

buscando-se um embasamento teórico pertinente e atual, em 

uma abordagem quanti-qualitativa, reconhecendo que a 

complementariedade entre essas duas abordagens merece 
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lugar de destaque no campo da produção do conhecimento 

científico (MARQUES e MELO, 2016). 

O referido projeto de extensão é executado na 

Maternidade Escola Januário Cicco, localizada no município de 

Natal/RN, referência em gestação de alto risco no Estado. A 

metodologia de ação baseou-se em rodas de conversa, que 

aconteceram nas enfermarias desta maternidade, sendo o 

público composto por gestantes, puérperas e acompanhantes 

(de ambos os sexos).  

Considerada uma estratégia educativa e comunicativa, a 

roda de conversa tem como objetivos a aprendizagem, a 

compreensão e o empoderamento. Como proporciona a livre 

expressão, esta estratégia oportuniza o desenvolvimento do 

discernimento, da capacidade de autonomia e, 

consequentemente, das mudanças de comportamento. 

As atividades foram realizadas por uma equipe 

multiprofissional, composta por nutricionistas, enfermeiros, 

farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, 

assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e médicos. 

Quando pensada uma assistência integral, vê-se como 

indispensável o trabalho desenvolvido por equipes de saúde 

que articulem diferentes saberes e práticas profissionais 

(ANJOS FILHO & SOUZA, 2017). 

Para viabilização das ações, os profissionais, residentes 

e graduandos passaram por um curso de treinamento sobre 

“Manejo do Aleitamento Materno”, com carga horária de 30 

horas. Além do treinamento, foram realizadas reuniões de 

planejamento e a confecção de materiais lúdicos, utilizados 

como ferramentas de intervenção no formato de roda de 

conversa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desde 2015, o projeto de extensão desenvolvido na 

Maternidade Escola Januário Cicco utiliza as rodas de conversa 

como método de ensino para difundir conhecimentos 

relacionados à amamentação. As rodas de conversa propiciam 

encontros dialógicos, em que seus participantes se relacionam 

de forma dialética, como atores históricos críticos e reflexivos, 

abrindo mão das posições de hierarquia e construindo 

mutuamente o conhecimento (SAMPAIO et al, 2014). 

As rodas são embasadas nos seguintes temas: 

benefícios do aleitamento; posicionamento correto e técnicas 

de amamentação; ordenha e armazenamento do leite; 

dificuldades na amamentação; mitos e tabus sobre aleitamento; 

doação do leite materno e hábitos saudáveis. Ocorrem em 

setores pré-estabelecidos e adequados rotativamente de 

acordo com a demanda que atendem.  

A Enfermaria de Alto Risco é um setor contemplado e 

recebe gestantes que necessitam de cuidados especializados. 

A Enfermaria Canguru também é incluída, pois atende ao 

binômio mãe e recém-nascido no início da fase da 

amamentação, sendo o seu público alvo neonatos prematuros 

e de baixo peso. As Enfermarias Obstétricas I e II são, também, 

alvos das atividades por se tratarem de unidades que recebem 

puérperas até a alta hospitalar. 

No ano de 2015 foram realizadas um total de 23 rodas 

de conversa, distribuídas da seguinte forma: 2 rodas no setor 

de alto risco; 20 em enfermarias obstétricas; 1 na enfermaria 

Canguru. Participaram da roda 233 usuárias e acompanhantes 

e 101 participações de profissionais e graduandos. Como ilustra 
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a Figura 1, esses dados refletem a rotina de realização das 

ações, por setores, desenvolvidas na Maternidade.  

 

Figura 1. Setores onde ocorrem as rodas de conversas durante 

o ano de 2015 

         

Fonte: Livro de Registro das Rodas de Conversa em 2015. 

No ano de 2016, foram realizadas 49 rodas de conversa, 

sendo 15 delas na enfermaria de alto risco, 26 nas enfermarias 

obstétricas, 6 na unidade de parto humanizado e 2 na 

enfermaria de mães acompanhantes, conforme mostra a Figura 

2. Foi verificada a participação de 468 usuárias com 

acompanhantes e familiares; 83 participações de funcionários; 

147 de residentes e 19 de graduandos. Dentre os diversos 

temas abordados interdisciplinarmente, citam-se aqueles 

relacionados ao aleitamento materno exclusivo; aos cuidados 

com o recém-nascido e sua alimentação; aos cuidados e 

hábitos saudáveis para nutrizes; ao método canguru. 
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O Método Canguru buscar melhorar a qualidade da 

atenção prestada à gestante, ao recém-nascido e sua família, 

promovendo, a partir de uma abordagem humanizada e segura, 

o contato pele a pele (posição canguru) precoce entre a mãe/pai 

e o bebê, de forma gradual e progressiva, favorecendo vínculo 

afetivo, estabilidade térmica, estímulo à amamentação e o 

desenvolvimento do bebê (LAMY et al, 2005; BRASIL, 2011). 

 

Figura 2. Setores onde ocorrem as rodas de conversas durante 

o ano de 2016 

          

Fonte: Livro de Registro das Rodas de Conversa em 2016. 

 De março a setembro de 2017 foram realizadas 49 rodas 

de conversa, totalizando 516 participações de pacientes, 

acompanhantes e visitantes, e 300 da equipe multiprofissional. 

 A maioria das rodas foi realizada na unidade obstétrica I 

(38,7%), nas terças-feiras (38,7%), com o material didático TV 

mamar (29,6%), e mais participação dos profissionais da 
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fonoaudiologia (19,6%). O setor da obstetrícia I é o alojamento 

conjunto onde as puérperas e os recém-nascidos de baixo risco 

permanecem no período pós-parto imediato até a alta 

hospitalar; justificando, assim, o maior número de rodas. 

 Após analisar os dados das rodas realizadas durante os 

meses de março a setembro de 2017, obtivemos as seguintes 

informações: a maioria dos participantes eram procedentes do 

interior do estado do Rio Grande do Norte (62,7%), 92,6% eram 

do sexo feminino. As figuras 1 e 2 descrevem sobre o tipo de 

público participante das rodas de conversa e sobre suas faixas 

etárias, respectivamente: 

 

Figura 3.População participante da roda 

              

Fonte: Livro de Registro das Rodas de Conversa em 2017. 
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Figura 4. Grupo de faixa etária dos participantes 

            

Fonte: Livro de Registro das Rodas de Conversa em 2017. 

 

De acordo com relato de trabalhadores de saúde que 

participaram de rodas de conversa, esta “promoveu a 

‘grupalidade’ estimulada pela força do coletivo, que potencializa 

um pensamento não solitário, mas solidário, de um novo modo 

de promover saúde, pela instância da ética cidadã e 

humanitária” (GOMES et al, 2008, p. 780). É neste sentido que 

se aposta na roda de conversa como estratégia aliada e 

ferramenta que viabiliza os princípios da educação em saúde 

no contexto contemporâneo do Sistema Único de Saúde. 

De julho de 2015 a setembro de 2017, foram realizadas 

121 rodas com a participação de 1217 usuárias (gestantes, 

puérperas e acompanhantes), e 654 participações de 

profissionais de saúde de diferentes áreas, juntamente com os 

residentes e alunos de graduação. 

Os resultados dessas rodas de conversa, foram além do 

que se dá para quantificar em número, tendo muitos 
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desdobramentos qualitativos que interferem positivamente na 

vida dos sujeitos e da comunidade, na formação dos 

graduandos, pós-graduandos e profissionais e na própria 

prestação dos serviços na MEJC. 

 Elas foram uma importante estratégia de promoção da 

saúde e tentativa de ruptura com o modelo médico 

assistencialista predominante nos hospitais, sendo hábeis 

mecanismos de modificação das práticas dos profissionais da 

instituição, promovendo uma maior aproximação entre a MEJC 

e a comunidade e entre a equipe de saúde (profissionais e 

discentes) e as pacientes internadas e seus acompanhantes. 

Isso só foi possível quando a roda se estabeleceu como troca 

de saberes e um espaço de construção de novas perspectivas. 

Paulo Freire (1996), traz que é necessário ao “educador” 

respeitar os saberes do “educando”, principalmente os das 

classes populares, uma vez que são saberes construídos 

historicamente na prática comunitária. É fundamental, para o 

autor, discutir a razão de ser desses saberes, aproveitar as 

experiências dos “educandos”, lembrar que ninguém conhece 

como eles seu território e suas necessidades (FREIRE, 1996). 

 Levando em consideração que a MEJC é, como já 

colocado, um hospital-escola, o projeto foi fundamental para as 

dimensões do ensino, pesquisa e extensão, principalmente o 

último. Muitas vezes, nos muros universitários são priorizados 

o ensino e a pesquisa, enquanto a extensão ganha um papel 

secundário. Todavia, apenas a partir da extensão, “o ensino 

rompe as barreiras da sala de aula e sai do ambiente fechado 

da Universidade, para que haja a troca de informações 

provenientes do ambiente primordial. Assim, o conteúdo passa 
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a ser multi, inter e transdisciplinar” (RODRIGUES et al, 142, 

2013).  

Do ponto de vista dos usuários dos serviços, o projeto 

contribuiu para o seu protagonismo, propiciou o esclarecimento 

de dúvidas e um momento de diálogo que permitiu que 

trouxessem um pouco de suas histórias de vida e o surgimento 

de demandas que transcenderam a temática e o espaço da 

roda. Isso ajuda a diminuir a ansiedade das gestantes e 

puérperas, atuar na conciliação de conflitos e criar redes de 

integralidade, solidariedade e empatia. Para Rezende (2002), 

empatia é “a capacidade de o profissional apreender o 

significado da experiência da mulher para ela. Ele precisa ter 

sensibilidade para compreender o que a mesma está pensando, 

sentindo e fazendo, para perceber a situação a partir da 

perspectiva dela” (p. 237).  

 Além da importante ação de trazer os acompanhantes, 

sejam avós, pais, tias, para participar, aprender, trocar 

experiências e criar, consequentemente, mais espaço para que 

eles também possam ser atores desse momento. Afinal, um 

ponto primordial para que o aleitamento materno dê certo é o 

grau de apoio que a nutriz recebe, que pode ser institucional e 

familiar (REZENDE et al, 2002). 

 O mesmo autor argumenta que para a proteção e 

manutenção da saúde da criança depende diretamente das 

estratégias de comunicação traçadas entre os profissionais da 

saúde e seus responsáveis, quando tratamos do aleitamento, a 

figura central torna-se a mãe. Em outras palavras, pensar 

estratégias de promoção ao aleitamento materno através da 

educação em saúde, é pensar além do neonato, todo o 

desenvolvimento e saúde daquele sujeito e construção de sua 
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história. Nesse contexto, os profissionais de saúde, são 

pessoas significativas. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Estratégias de educação em saúde no contexto do 

Sistema Único de Saúde têm a função de reafirmar o 

compromisso com espaços que acolham o inesperado das 

vozes divergentes e a singularidade dos sujeitos, promovendo, 

dessa forma, o exercício da autonomia e liberdade por meio de 

práticas dialógicas horizontalizadas.  

As referidas estratégias mediadas por recursos lúdicos 

favorecem a aprendizagem como forma de interação e 

fortalecimento do vínculo entre equipe e usuário, facilitando a 

troca de saberes por meio da participação e do protagonismo 

dos sujeitos, além de construir a integração multiprofissional no 

ensino-serviço-comunidade. A orientação do trabalho em 

equipe consta tanto das diretrizes para a formação dos 

profissionais da saúde, quanto das diretrizes para o exercício 

profissional no SUS.  

Nesta direção, a experiência de extensão relatada 

provocou a construção do trabalho vivo em ato, com mudanças 

nas atividades institucionais e nas categorias 

sócioprofissionais, favorecendo o cuidado humanizado e 

integral na promoção do aleitamento materno e favorecendo o 

trabalho interdisciplinar da equipe de saúde. 
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RESUMO: As arboviroses são um sério problema de saúde 
pública no Brasil e o seu controle enfrenta muitas dificuldades 
na sociedade. O combate ao mosquito Aedes aegypti tem sido 
o principal desafio na erradicação de doenças como a Dengue, 
Zika e Chikungunya. Frente a isto, o principal componente 
relativo à erradicação dessas doenças é a prevenção e as 
medidas de combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti, 
que exigem a participação e a mobilização de toda a 
comunidade. A escola como potencial espaço de educação em 
saúde é um instrumento forte para compartilhar informações 
com a comunidade, orientando a população sobre como agir no 
combate deste vetor. O presente trabalho visa promover ações 
de educação em saúde e meio ambiente como ferramenta 
norteadora de combate ao vetor dessas doenças, através da 
conscientização da comunidade escolar sobre os problemas 
causados pelo mosquito Aedes aegypti, apresentando os 
métodos de combate ao mesmo, por meio de intervenções 
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educativas baseadas em ferramentas de ensino lúdicas e 
experimentais, desenvolvidas com alunos do ensino 
fundamental I e II da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Lions Tambaú, localizada no bairro dos Bancários do município 
de João Pessoa. 
Palavras-chave: Estratégias Educativas. Arboviroses. Aedes 

aegypti. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As arboviroses são doenças virais transmitidas ao 

homem pela picada de mosquitos infectados com o vírus. 

Existem diversas arboviroses em todo o mundo, porém no 

Brasil a dengue, a zika e a febre chikungunya se destacam 

principalmente pelo fato de serem transmitidas pelo mesmo 

vetor, o mosquito Aedes aegypti e algumas também pelo Aedes 

albopictus (FAUCI; MORENS, 2016; CDC, 2016). 

O vírus Zika é um flavivírus que foi primeiro isolado em 

1947 de um macaco febril na Floresta de Uganda e 

posteriormente identificado em mosquitos Aedes africanos da 

mesma floresta. No Brasil, relatou-se pela primeira vez em maio 

de 2015 na América do Sul, onde cerca de 440,000-1,300,000 

pessoas foram posteriormente infectadas (a partir de 16 de 

fevereiro de 2016), sendo transmitido aos humanos pelas 

fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, 

infectadas com o ZIKV  (HENNESSEY, M.; FISCHER, M.; 

STAPLES, 2016). 

A infecção por ZIKV é assintomática em 

aproximadamente 80% dos casos (DUFFY et al., 2009; IOOS 

et al., 2014). Os sintomas quando ocorrem, são tipicamente 

leves, auto-limitantes e não específicos, incluindo erupção 

cutânea, febre, artralgia, mialgia, fadiga, dor de cabeça e 
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conjuntivite. A semelhança com outras arboviroses pode 

confundir o diagnóstico (FONSECA et al., 2014).  

Manifestações mais graves tem sido associadas ao vírus 

Zika, como a microcefalia em recém-nascidos e as 

complicações neurológicas. Durante o surto em curso no Brasil 

no ano de 2015, os relatos de lactentes nascidos com 

microcefalia aumentaram acentuadamente (> 3.800 casos, 20 

casos / 10.000 nascidos vivos versus 0,5 / 10.000 nascidos 

vivos em anos anteriores) (SCHULER-FACCINI et al., 

2016). Complicações neurológicas graves também foram 

descritas em adultos, incluindo meningite, meningoencefalite e 

síndrome de Guillain-Barre (TETRO, 2016). Um aumento nos 

casos da síndrome de Guillain-Barre tem sido observado no 

Brasil, Colômbia, El Salvador, Suriname, Venezuela e Polinésia 

Francesa durante os surtos (TETRO, 2016). Manifestações não 

neurológicas incluem perda auditiva transitória, hipotensão e 

sintomas genitourinários (FOY et al., 2011; HEANG et al., 2012; 

TAPPE et al., 2014; MUSSO et al., 2015).   

A dengue é uma doença viral aguda causada pelo DENV, 

um membro do gênero Flavivirus da família Flaviviridae e 

transmitida aos humanos pelas fêmeas mosquito Aedes aegypti 

infectadas com o DENV. Em todo o mundo cerca de dois e meio 

bilhões de pessoas residem em regiões endêmicas para a 

doença (GUZMAN et al., 2010) e cerca de 400 milhões de novas 

infecções ocorrem por ano, com uma taxa de mortalidade 

superior a 5-20% em algumas áreas (LINARES et al., 2013). A 

infecção por dengue afeta mais de 100 países, incluindo a 

Europa e os Estados Unidos (EUA) (SAN MARTIN et al., 2010).  

A infecção pelo vírus da dengue apresenta um quadro 

clínico diverso que varia de doença assintomática, febre do 

dengue e a forma grave febre hemorrágica da dengue/síndrome 
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do choque do dengue (DHF/DSS). Embora as infecções por 

vírus da dengue geralmente sejam autolimitantes, a doença é 

um desafio de saúde pública nas regiões tropicais e 

subtropicais dada a dificuldade de controle do vetor (HASAN et 

al., 2016). 

A Febre Chikungunya é uma arbovirose causada pelo 

vírus chikungunya (CHIKV), emergente, reincidente nas regiões 

tropicais e subtropicais da Ásia, África, América Central e do 

Sul. A doença se manifesta com um espectro clínico de 

manifestações que vão desde infecção inaparente até doença 

febril moderada, bem como artralgia grave ou artrite que afeta 

múltiplas articulações e pode incapacitar (PATIL et al., 2013). 

No que diz respeiro aos mosquitos transmissores destas 

arboviroses, estes adaptaram-se muito bem ao nosso país 

devido às condições climáticas. O ciclo de vida dos mosquitos 

do gênero Aedes é composto por quatro fases: ovo, larva, pupa 

e adulto. As larvas se desenvolvem em água parada, limpa ou 

suja. Na fase do acasalamento, em que as fêmeas precisam de 

sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos, ocorre a 

transmissão da doença (ZAHOULI et al., 2016). O seu controle 

é difícil, por ser muito versátil na escolha dos criadouros onde 

deposita seus ovos, que são extremamente resistentes, 

podendo sobreviver vários meses até que a chegada de água 

propicia a incubação. Uma vez imersos, os ovos desenvolvem-

se rapidamente em larvas, que dão origem às pupas, das quais 

surge o adulto. O modo mais eficaz de evitar a transmissão das 

doenças por eles transmitidos consiste na eliminação do 

mosquito transmissor, através do combate aos focos de 

acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito 

transmissor das doenças (KRAEMER et al., 2016). 
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Para conter a proliferação destas doenças, o país tem 

apostado no controle do vetor através de procedimentos 

biológicos, químicos e mecânicos. Associados aos muitos 

casos das doenças, veio também à preocupação em encontrar 

melhores maneiras de prevenir a doença e evitar a proliferação 

dos mosquitos do Aedes aegypti e albopictus, assim, passou-

se então a trabalhar melhor as questões para promoção da 

saúde e prevenção, percebendo-se que as politicas de saúde 

são uma ferramenta para as mesmas (SANTOS et al., 2017).   

Além disso, as práticas de educação em saúde, que são 

caracterizadas por serem disseminadoras de saberes e 

incentivadora das boas práticas vêm sendo importantes 

ferramentas como meios de prevenção e de combate ao 

mosquito (RORIZ; PEREZ; RAMOS, 2016; SANTOS et al., 

2017). Os maus hábitos populacionais estão diretamente 

correlacionados à proliferação dos mosquitos. O descarte de 

embalagens na natureza, o acúmulo de lixo nas residências, 

armazenamento inadequado de água, cultivo de plantas fontes 

de criadouros, obras inacabadas sem que haja um 

monitoramento e cuidado com possíveis criadouros contribuem 

para a proliferação do mosquito. 

Neste cenário, fica clara a importância de promover a 

educação ambiental aliada a promoção da saúde e prevenção, 

visto que, não se trata apenas de conhecer o mosquito Aedes 

aegypti, mas também de incentivar uma mudança de hábito, 

que aliada ao cuidado com o meio ambiente pode resultar em 

impacto positivo na luta contra a proliferação do mosquito, uma 

vez que, boa parte da área urbana que é atingida pelos vírus 

das doenças, é decorrente da carência de educação ambiental 

pela população, criando um ambiente propício à proliferação e 
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criação de focos para o mosquito, facilitando o aparecimento 

das doenças, levando à possibilidade de novos surtos. 

Escolheu-se a escola como ambiente de 

desenvolvimento deste trabalho, com o intuito de promover a 

educação em saúde assim como criar condições para que este 

conhecimento seja colocado em prática pelos alunos, visando 

investigar e discutir as condições ambientais na escola que 

propiciem o surgimento de criadouros dos mosquitos, discutir 

as formas de combate e consequentemente minimizar a 

proliferação das doenças na escola e nos bairros. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, exploratório 

desenvolvido na Escola Municipal Lions Tambaú, localizada no 

bairro dos Bancários, município de João Pessoa–PB, com os 

alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental I e II. As 

intervenções tiveram início no ano de 2016, primeiramente, foi 

aplicado um questionário investigativo que possuía perguntas 

estratégicas com os alunos cujo propósito foi realizar um 

levantamento das principais necessidades daquela localidade e 

que serviu como um guia para a elaboração das ações 

educativas que foram ali realizadas. Este trabalho faz parte de 

um projeto de extensão em andamento da Universidade 

Federal da Paraíba intitulado “Estratégias educativas de 

prevenção e combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor 

de doenças como zika, dengue, chikungunya, e síndrome de 

guillan-barré, nas escolas públicas e comunidade geral do 

município de João Pessoa” com término previsto para 

dezembro de 2017.  Foram realizadas reuniões para elaboração 

de atividades didáticas e confecção dos materiais. Na escola, o 
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propósito inicial foi entender o grau de maturidade de cada 

turma (idade e nível de escolaridade) para, a partir de então, 

definir as atividades a serem desenvolvidas.  

As ações educativas desenvolvidas até o momento 

consistiram em peças de fantoches, jogos de tabuleiros, aulas 

expositivas dialogadas, jogos de raciocínio, oficinas educativas 

e exibição de vídeos, disseminando os conhecimentos básicos 

necessários ao compreensão do Aedes aegypti, seu ciclo de 

vida, seus criadouros, as doenças por ele transmitidas, 

sintomas e possíveis complicações e principalmente formas de 

eliminar os criadouros das larvas dos mesmos controle e da sua 

proliferação. As visitas na escola são feitas com uma 

periodicidade de três vezes por semana. 

Primeiro realizamos uma palestra sobre a temática 

envolvendo o mosquito Aedes aegypti. Durante a palestra, os 

alunos foram muito participativos, todos interagiram, desta 

forma adquirindo novos conhecimentos (Fig.1). 

 

Figura 5: Palestra educativa sobre o mosquito Aedes aegypti. 

 

Fonte: Dados da pesquisa/2017 
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Na sequência foi apresentado um teatro com fantoches, 

do qual encenamos a história de uma criança que foi infectada 

pelo mosquito (Fig.2).  

Figura 2: Peça de Fantoches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa/2017 

Além de aulas práticas onde os alunos puderam 

observar, por meio do microscópio, as formas de vida do 

mosquito e compreender as fases que compõe o seu ciclo 

(Fig.3).  
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Figura 3: Alunos observando larvas e pupas através do 
microscópio.  

 

Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

Utilizamos de jogos de tabuleiro, como ferramenta de 

fixação do conteúdo abordado (Fig.4). E ao final de cada 

apresentação, ocorria um jogo em equipe de perguntas e 

respostas, o que despertou o interesse dos alunos, uma vez 

que os jogos ajudam a criar um entusiasmo sobre o conteúdo a 

ser trabalhado a fim de considerar os interesses e as 

motivações dos educandos em expressar-se, agir e interagir 

nas atividades lúdicas realizadas. 
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Figura 4: Realização de Jogo de Tabuleiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da aplicação do questionário pode-se perceber que 

apesar da maioria dos alunos conhecerem o mosquito Aedes 

aegypti, as doenças associadas e hábitos que facilitam o 

surgimento de criadouros, muitos deles não colocam em prática 

as medidas que evitam a propagação dos mosquitos. Os dados 

correspondem ao total de alunos de todas as séries do ensino 

fundamental. Quando perguntados se conheciam as formas de 

prevenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, a 

maioria dos alunos 110 (89,43%) responderam que sim (Fig. 5).  
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Figura 5. Conhecimento sobre as formas de prevenção do 

mosquito Aedes aegypti. 
   

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa/2017 

Dos que responderam sim, a escola foi o maior local de 

aprendizado das formas de prevenção ao mosquito, seguida 

pela televisão, internet e agentes de saúde (Fig. 6).  

 

Figura 6.  Locais de aprendizado. 

Fonte: Dados da pesquisa/2017 
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Além disso, quando perguntados se as escolas faziam 

campanhas de prevenção contra Dengue, Zika e Chikungunya 

obteve-se que 116 alunos (82,3%) responderam sim, 19 

(13,5%) responderam não e 6 (4,2%) não souberam responder 

(Fig.7). De acordo com as respostas podemos notar a 

importância das escolas como a principal disseminadora dos 

conhecimentos de prevenção ao mosquito Aedes aegypti. 

Segundo Santos (2017), a utilização da escola para 

desenvolvimento de ações educativas de combate ao Aedes 

aegypti é uma importante ferramenta no combate além de 

possibilitar manutenção e ampliação das atividades educativas, 

já que possuem bom rendimento e baixo custo e a participação 

ativa da comunidade (SANTOS, 2017). 

 

Figura 7. Campanha de prevenção contra as arboviroses nas 
escolas. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

Quando questionados a respeito da prática das medidas de 

prevenção, da análise da figura 8 percebe-se que o número dos 

alunos que colocam em prática as medidas de prevenção foi 

próximo aos que responderam que não. Apesar de toda a 
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quantidade de informações disseminadas, é possível observar 

que quase 50% dos alunos, não praticavam medidas de 

prevenção. Neto (2016) descreve a importância de ferramentas 

educativas para as arboviroses (NETO, 2016). As crianças 

também precisam ser alcançadas nesse processo. Soares e 

colaboradores (2017) enfatizam sobre método educacional 

infantil na prevenção e combate à dengue, zika vírus e 

Chikungunya (SANTOS et al., 2017). 

 

Figura 8.  Prática de medidas de prevenção. 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

Sobre o conhecimento dos alunos acerca das doenças 

que o Aedes aegypti podia transmitir, 106 alunos (84,8%) 

responderam que sim, 10 (8,0%) desconheciam e 9 (7,2%) não 

responderam (Fig. 9). Dos que responderam sim, a maioria 

relevou conhecer os sintomas das arboviroses dengue, zika e 

chikungunya (Fig. 10). Roriz, Peres, Ramos (2016) avaliando a 

percepção de alunos do 9º sobre dengue, zika e chikungunya 

perceberam que os alunos não as conheciam totalmente 

(RORIZ; PERES; RAMOS, 2016). 
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Figura 9. Conhecimento das doenças que o mosquito pode 

transmitir. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

Figura 10. Conhecimento dos sintomas da Dengue, Zika e 

Chikungunya. 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2017 

Questionados sobre a diferença entre dengue, zika e 

chikungunya, a maioria dos alunos não soube diferenciar as 

doenças (Fig. 11).  

 



O PAPEL DA ESCOLA NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI E DOENÇAS 

ASSOCIADAS 

759 
 

Figura 11. Diferença entre as arboviroses dengue, zika e 
chikungunya. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

Quando perguntados se já haviam ouvido falar da 

Síndrome de Guilainn-Barre, a maioria dos alunos não a 

conheciam (Fig. 12).  

A Síndrome de Guillain-Barre é uma doença neurológica, 

autoimune e rara. Uma doença rara, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), é aquela que afeta até 65 pessoas 

em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil 

pessoas (CAROLINA, 2016).    
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Figura 12. Conhecimento da Síndrome Guillain-Barre. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

A maioria dos entrevistados respondeu que sim sobre a 

ocorrência de uma das três arboviroses nas residências dos 

alunos ou na de vizinhos, sendo a dengue, zika e chikungunya 

nesta ordem as mais frequentes (Fig. 13 e Fig. 14). 

De acordo com as respostas é provável que estas 

arboviroses tenham ocorrido haja vista vivermos numa área 

endêmica para estas, porém não se pode afirmar o valor exato, 

haja vista os próprios alunos não saberem discriminar as 

arboviroses e estes casos terem sido diagnosticados segundo 

os exames recomendados. 
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Figura 13.  Caso de alguma arbovirose na família. 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

Figura 14. Distribuição das arboviroses nas residências dos 

estudantes. 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

Sobre a frequência e visita dos agentes de saúde em 

suas residências, a maioria dos estudantes relatou que os 

mesmos não visitam a um certo tempo as residências (Fig. 15). 

Pode ter ocorrido um viés de seleção, uma vez que no momento 

da visita destes profissionais, o responsável da residência deve 

ter sido chamado ao invés do estudante.  
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Figura 15. Frequência da visita dos agentes de saúde. 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

Os alunos que responderam que os que os agentes 

passavam em sua casa com regularidade, a maioria relatou que 

além da vistoria os agentes explicavam sobre as arboviroses 

(Fig.16).  

Os agentes comunitários de saúde possuem atribuições 

comuns a todos os profissionais, como realizar a educação e o 

cuidado da saúde da população registrada; praticar cuidado 

familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a 

propor intervenções que influenciem os processos de saúde-

doença dos indivíduos, das famílias, das coletividades e da 

própria comunidade; promover a mobilização e a participação 

da comunidade, buscando efetivar o controle social (PNAB, 

2012). 
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Figura 16. Atividades executadas pelos agentes de saúde nas 
residências. 

 

Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

Por fim, sobre a participação em mutirões de combate 

aos focos do mosquito, a maioria dos estudantes desconhecia 

tal ação (Fig. 17). Benítez-Leite e colaboradores (2002) em um 

estudo em Assunção, Paraguai, concluem que apesar da 

população estudada possuir conhecimento adequado sobre as 

características da dengue e seu controle, houve uma escassa 

participação comunitária, sendo que a aquisição de 

conhecimentos não implicou necessariamente na aquisição de 

práticas preventivas. Os autores destacam ainda que nos 

programas de controle da doença as ações devem se adequar 

às estruturas locais e fomentar a participação integral e 

contínua da comunidade. 
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Figura 17. Participação em mutirão. 

 
Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

Em relação às atividades educativas na escola 

obtivemos um resultado bastante enriquecedor, observado pelo 

desempenho dos alunos e a curiosidade com o tema que 

aumentava a cada encontro. Foi possível verificar que 

estratégias de educação em saúde são fundamentais para a 

promoção da saúde pública. Diante disso, a dengue, zika e 

chikungunya passaram a ser entendidas como um problema 

que precisa ser combatido e que todos são responsáveis, e 

pode-se formar na Escola Municipal de Ensino Lions Tambaú, 

uma rede de multiplicadores no combate ao mosquito Aedes 

aegypti. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Este trabalho quis demonstrar a importância da escola e 

dos meios pedagógicos nas ações de combate ao mosquito, 

buscando a percepção da consciencia dos benefícios que a 

prática de bons hábitos trazem à população. Pudemos observar 

que embora haja atualmente muitas informações acerca do 
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Aedes aegypti e doenças associadas disseminadas nos 

diferentes meios de comunicação, ainda é deficitária a prática 

desses conhecimentos. Esperamos que com base nas ações 

educativas desenvolvidas num ambiente que agrega 

conhecimento, cidadania, coletividade, possamos ter 

sensibilizado a comunidade escolar e provocado mudanças de 

hábitos que se estendam além da escola e atinja suas 

residência, sua cidade, seu estado e por fim seu país. 
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RESUMO:A pediculose é uma infestação em humanos causada 
por piolhos sugadores, denominada pediculose do couro 
cabeludo (Pediculus capitis), é considerada um problema de 
saúde pública, comum em espaços escolares. Objetivo: 
Descrever a experiência de acadêmicos de enfermagem ao 
realizar atividade de educação em saúde sobre pediculose na 
escola. Trata -se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência realizado por acadêmicos de enfermagem em uma 
Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada no 
município de João Pessoa, Paraíba, Brasil, no mês de outubro 
de 2017, com 32 crianças e adolescentes de ambos os sexos, 
com idade entre 9 (nove) e 17 (dezessete) anos e que cursam 
o 5º e 6º ano do ensino fundamental, a atividade foi dividida em 
três momentos 1º momento: avaliação dos conhecimentos 
prévios dos alunos sobre o tema que seria abordado, 2º 
momento: orientações e esclarecimentos sobre o tema, e no 3º 
momento foi realizada uma dinâmica. Para realização da 
atividade foram utilizados os seguintes recursos: slides, 
dinâmica e Datashow. Após o término da palestra, foi iniciado 
uma dinâmica com perguntas e respostas, onde através dessa 
foi possível, obter  um feedback satisfatório quanto a aquisição 
de conhecimentos sobre o tema supracitado. Portanto, a 
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educação em saúde é um instrumento que propicia promoção 
da saúde, prevenção de doenças e consequente melhora na 
qualidade de vida da população. 
Palavras-chave:Prevenção. Pediculose. Educação infantil. 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pediculose é uma enfermidade que vem sendo descrita 

desde os tempos mais remotos até os dias de hoje sendo 

causada pelo Pediculus humanus capitis quando atinge a 

cabeça e Pediculus humanus corporis quando ocorre no corpo, 

sendo caracterizado como um ectoparasita que desenvolve 

todo seu ciclo de vida no ser humano, alimentando-se de 

sangue (CARVALHO, 2014). 

Este ectoparasita é hematófago obrigatório, sendo 

assim, desenvolve todo seu ciclo de vida à expensa de sangue 

humano podendo levar a um quadro anêmico, devido à alta 

hematofagia feita pelos piolhos, ou até mesmo a quadros de 

miíases, infestações provocadas pela presença de larvas de 

moscas no local da picada (SILVANO et al, 2015) 

Podem-se observar lesões inflamatórias provocadas 

pelo prurido no couro cabeludo e que pode gerar complicações, 

como infecções bacterianas, micoses e em casos mais graves 

miíases (CARVALHO, 2014). 

Destaca-se estudo realizado com amostra de 600 piolhos 

na África Ocidental sua correlação direta com febre tricheira e 

a descoberta de novos piolhos Mali infectados por 

B . quintana , C . burnetii , R . aeschlimannii , Anaplasmae Ehrl

ichia, sendo alarmante para o desenvolvimento de programas 

de saúde pública (AMANZOUGAGHENE, et al 2017). 

Ressalta-se que o Pediculus Humanus Corporis é uma 

forma do piolho que quando infecta o corpo humano fica aderido 
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as fibras dos tecidos das roupas e vai para o corpo apenas para 

realizar a hematofagia. Esta forma de manifestação da 

pediculose é mais frequente em populações marginalizadas 

como moradores de rua, profissionais do sexo e pessoas 

privadas de liberdade. (FERREIRA, 2015 p. 714). 

O controle do Pediculus Humanus Corporis é uma prática 

importante para a saúde uma vez que o mesmo atua como vetor 

de doenças como tifo, febre recidivante e febre das trincheiras 

(IWAMATSU, 2017). 

 Os piolhos da cabeça (1,8 a 2,0 mm) fixam seus ovos na 

base dos fios de cabelo. Podem botar entre 7 e 10 ovos por dia, 

totalizando cerca de 200 durante toda sua vida (cerca de 40 

dias). O piolho do corpo é maior (2 a 4 mm de comprimento) e 

permanece aderido às fibras das vestimentas, nas quais 

cimenta seus ovos. Visita o corpo do hospedeiro apenas para 

se alimentar. Pode viver por mais tempo (cerca de 90 dias) e, 

no total, botar cerca de 110 ovos (FERREIRA, 2017 p. 174). 

A pediculose, que é mais conhecida como infestação de 

piolhos, que inclui piolhos adultos, larvas e ovos que afeta o 

couro cabeludo humano. É considerada uma preocupação de 

saúde que acometem estudantes da escola tanto de países em 

desenvolvimento como nos países desenvolvidos 

(ALBASHTAWY, 2017). 

No Brasil a pediculose é considerada um problema de 

saúde pública com taxas de prevalência que podem alcançar 

40% em comunidades carentes, crianças estão mais propensas 

e, cerca de 30% destas crianças encontra-se em fase escolar 

(SILVANO et al, 2015). 

A pediculose é considerada altamente contagiosa, sendo 

disseminada principalmente pelo contato físico direto entre 

crianças infectadas. A propagação ocorre principalmente pela 
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partilha de escovação de cabelo, pentes, lençóis, chapéus, 

fronhas, colchões e roupas (ALBASHTAWY, 2017). 

De acordo com Santos (2015), é importante uma 

intervenção dos pais e responsáveis pelas crianças, assumindo 

o compromisso em inspecionar semanalmente a cabeça das 

crianças, principalmente as que se encontram em fase escolar. 

Entende-se que a escola deve ter estratégias que estimulem a 

parceria com os responsáveis das crianças no combate a 

pediculose. 

Em ambiente escolar, embora o P. humanus capitis 

tenha alta prevalência, a implementação de um projeto 

educacional com atuação multiprofissional pode trazer 

resultados bastante satisfatórios na diminuição da pediculose 

(SILVANO et al, 2015). 

A escola tem representado um importante local para o 

encontro entre saúde e educação abrigando amplas 

possibilidades de iniciativas tais como: ações de diagnóstico 

clínico e/ou social estratégias de triagem e/ou encaminhamento 

aos serviços de saúde especializados ou de atenção básica; 

atividades de educação em saúde e promoção da saúde 

(CASEMIRO, 2014). 

Nessa perspectiva, a educação em saúde segundo 

Andrade (2014) é a busca pela qualificação e ousadia do ser 

humano em assumir o compromisso sobre a sua própria saúde 

e a sua participação na comunidade. 

 Levando em consideração a importância que existe no 

individuo firmar compromisso sobre sua própria saúde, foi 

instituído através do decreto presidencial nº 6.286, de 05 de 

dezembro de 2007 o Programa de Saúde na Escola (PSE), 

sendo este uma parceria entre os Ministérios da saúde e 

educação. Este programa apresenta como objetivo contribuir 

para a formação integral dos estudantes da rede pública de 
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educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e 

atenção a saúde.  O PSE visa ainda o fortalecimento ao 

enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que 

possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar 

(BRASIL, 2007). 

 Dentre os temas transversais abordados pelo PSE estão 

o tabagismo, uso de álcool e drogas, saúde sexual e 

reprodutiva, atividade física e saúde, bulling, prevenção de 

doenças e dentre estas doenças aborda a temática da 

pediculose, tendo em vista que esta condição apresenta alta 

prevalência na comunidade escolar e ainda influencia 

negativamente no rendimento escolar dos alunos acometidos. 

Sendo assim o PSE trás essa perspectiva de promoção, 

prevenção e além disso trás ao aluno a possibilidade do mesmo 

ser promotor de ações que tragam beneficios a sua saúde. 

O PSE é desenvolvido por uma equipe multiprofissional 

composta de profissionais das áreas de enfermagem, 

psicologia, nutrição, odontologia e educação física. A 

organização dos grupos educativos é realizada prioritariamente 

pelo enfermeiro, as práticas educativas compõem a prática 

social da enfermagem e caracterizam-se como instrumentos 

valiosos no processo de trabalho em saúde (ANDRADE et al, 

2013). 

A interdisciplinaridade é conceituada por diversos 

autores pelo grau de integração entre as disciplinas, são ações 

conjuntas, integradas e inter-relacionadas, de profissionais de 

diferentes procedências quanto à área básica do conhecimento 

(PEREIRA et al, 2015). 

Diante do cenário escolar, educar para a saúde consiste 

em dotar as crianças e adolescentes de conhecimentos, 

atitudes e valores, permitindo que com incentivo os mesmos 

tomem decisões adequadas à sua saúde física, mental e social, 
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assim como para a saúde dos que os rodeiam (PAUPÉRIO, 

2016). 

E uma das formas de qualificar o ser humano a se 

comprometer com sua saúde é através de ações educativas, 

que possibilitam o indivíduo a ter um contato mais dinâmico com 

a realidade em que vive. 

Dentre as medidas de prevenção da pediculose 

encontram-se: desinfestação mecânica e/ou química para evitar 

disseminação. Lavar a roupa de vestir, de cama e banho com 

água quente ou lavar normal e passar o ferro quente 

(BRASIL,2013). 

Nesta perspectiva, o controle, prevenção, tratamento da 

pediculose merece ser abordado nas escolas com o objetivo de 

conscientização desta doença e demistificação. 

Sendo assim, objetivou-se descrever a experiência de 

acadêmicos de enfermagem ao realizar atividade de educação 

em saúde sobre pediculose na escola. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

experiência que descreve aspectos vivenciados pela equipe de 

autores na oportunidade de vivência extra muro à universidade.  

Relato de experiência caracteriza-se por descrever 

precisamente uma vivência que possa contribuir de forma 

relevante para área de atuação. 

As atividades de educação em saúde foram realizadas 

no dia 05 de outubro de 2017, sob orientação da professora 

Anna Cláudia Freire de Araújo Patrício. A atividade 

compreendeu a confecção de um Plano Estratégico sobre 

pediculose a ser apresentado à orientadora e aplicado em uma 
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Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada no 

município de João Pessoa, Paraíba, Brasil.  

Participaram da atividade 32 crianças e adolescentes de 

ambos os sexos, com idade entre 9 (nove) e 17 (dezessete) 

anos e que cursam o 5º e 6º ano do ensino fundamental. 

Após aprovação do plano estratégico pela professora 

orientadora, foi solicitado mediante uma carta de 

encaminhamento a gestora da Escola a permissão para 

implementação do plano estratégico proposto, visando a 

promoção e prevenção da pediculose em ambiente escolar.  

Para realizar a atividade proposta utilizou-se a 

metodologia problematizadora que considera/respeita o 

conhecimento de mundo de cada participante, valoriza as 

trocas de saberes, tornando o aprendizado prazeroso e com 

excelentes resultados. 

Como recursos didáticos foram utilizados: slides, 

dinâmica e Datashow. Destaca-se que foi possível repassar 

orientações e obter ao final da apresentação um feedback 

satisfatório quanto a aquisição de conhecimentos sobre o tema 

supracitado.  

A atividade foi realizada em três momentos: 

1º momento: Avaliação dos conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o tema que seria abordado, através de perguntas 

como: Alguém sabe o que é pediculose? Como acontece a 

transmissão e como deve ser tratada? Mediante as respostas 

obtidas foi possível inferir que os conhecimentos sobre 

pediculose eram medianos e necessitavam de melhores 

esclarecimentos. 

2º momento: Orientações e esclarecimentos sobre o 

tema, foram utilizados slides para deixar a apresentação mais 

dinâmica e atrativa. Os conteúdos abordados sobre pediculose 

foram: o conceito de pediculose, as formas de transmissão, os 
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sinais e sintomas que uma pessoa com infestação por piolho 

pode apresentar, como é realizado o diagnóstico, as formas de 

tratamento que podem ser adotadas e orientações quanto a 

prevenção da pediculose. Ainda neste segundo momento da 

palestra os alunos puderam fazer relatos de casos de 

pediculose vivenciados por eles ou familiares e após este 

momento foi abordado os mitos e verdades acerca da 

pediculose. Apesar de ser uma ectoparasitose corriqueira em 

ambientes escolares, muitos mitos ainda permeiam essa 

temática, sendo utilizada, discutida e esclarecida a Fig (1) 

conforme recomenda a Fiocruz.  

Nesta ocasião as dúvidas que surgiram no decorrer da 

apresentação foram sanadas. 

3º momento:  Para finalizar a atividade foi realizada uma 

dinâmica com perguntas, os alunos foram selecionados 

aleatoriamente e convidados a responderem perguntas sobre o 

tema abordado.  
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Figura 1. Mitos e verdades sobre a pediculose. 

 
Fonte:http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?i

nfoid=2037&sid=32. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se que os alunos sentiram-se instigados com 

a temática, participaram ativamente da palestra através de 

questionamentos e houve o compartilhamento de saberes entre 

universidade/ensino/pesquisa/extensão. A Figura 1 demonstra 

fotos da participação dos alunos. 

 

Figura 2. Momentos da atividade educativa sobre pediculose 

realizada na escola. João Pessoa/PB, 2017. 

 
Fonte: Os autores 2017. 

 

A pediculose é vista como uma ectoparasitose 

prevalente na população mundial, sendo mais comum em 

crianças e caracteriza-se como uma ectoparasitose de difícil 

resolutividade (FERREIRA, 2017 p. 175). 

Estudo realizado em 30 escolas estaduais primárias em 

cidades da Polônia identificou a pediculose em 2,01% dos 

escolares, sendo mais frequente nas instiuições rurais em 

detrimento das urbanas, com prevalência superior em meninas 

(59,52%). Os fatores de risco para pediculose apresentaram 
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maior evidência naquelas onde não havia a figura do 

profissional de enfermagem (BARTOSIK et al, 2015). 

As infestações por pediculose tornam-se preocupantes 

também no sentido de que estes parasitas tornam-se cada vez 

mais resistentes aos tratamentos convencionais (CANNOR, 

SELBY, WANAT, 2016).  

Pesquisa realizada por Kolber (2016) revelou que o 

tratamento aplicado para pediculose resistente aos tratamentos 

convencionais deve ser a dimeticona, sendo este produto à 

base de silicone que atua como oclusivo sufocando piolhos e 

deve ser aplicado no cabelo seco permanecendo por 8 horas e 

repetindo sua aplicação após uma semana. Quanto a inspeção, 

pentear o cabelo molhado é a melhor alternativa.  

Estudo randomizado realizado em dois grupos: 

população sem teto que dormiam em locais públicos de Paris e 

a população sem teto que viva em abrigos na mesma região, 

revelou que o estilo de vida e as práticas de higiene influenciam 

diretamente na prevalência de pediculose, mostrando forte 

relação com a variável tomar banho diariamente (ARNOUD, et 

al 2016).  

Embora a pediculose possa ser negligenciada pela 

população ou pela comunidade científica, há casos em que 

pode ser confundida com outras patologias devido as 

complicações a exemplo da anemia, reação alérgica decorrente 

da saliva do piolho, febre, infecções fúngicas (GARCIA e 

SARNA, 2012). Relato de caso citado por Marco et al (2016) 

revela uma menina de 13 anos que apresentava anemia 

microcítica, eosinofilia, adenopatia laterocervical posterior e 

menorragian. 

Estudo realizado por Amazonas et al (2015), mostrou 

que fatores como faixa etária, sexo e comprimento do cabelo, 

tem forte influência sobre a prevalência de pediculose. Na 
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realidade da vivencia escolar, estes fatores são somados ao 

contato direto que se faz necessário entre as crianças ao 

desenvolverem atividades em grupo, e acaba por favorecer a 

transmissão da pediculose. 

Os Pediculus Humanus Capitis transferem-se com muita 

facilidade de um hospedeiro para outro, podendo ser 

disseminado ainda través do compartilhamento de objetos 

pessoais como pentes, toucas, bonés de pessoas infestadas. A 

transmissão se torna mais favorecida em ambientes 

aglomerados, isto explicaria a grande incidência da pediculose 

na comunidade escolar (FERREIRA,2017 p. 175). 

Mesmo tendo-se conhecimento sobre a importância das 

atividades de educação em saúde, as escolas não apresentam 

um planejamento articulado para o desenvolvimento de tais 

atividades e acabam realizando-as de forma aleatória ou 

contanto com atividades dessa natureza apenas quando uma 

equipe de saúde vai até a instituição afim de realizar palestras 

e orientações. (COSTA et al. 2013). 

Ferreira (2017), defende a ideia de que a falta de 

campanha educativa nas escolas é um dos fatores que 

influenciam negativamente na ocorrência de surtos de 

pediculose. 

A educação deve ser um fator de promoção e proteção à 

saúde, bem como estimular a criação de estratégias para a 

conquista dos direitos de cidadania. Sendo assim, a escola 

deve ajudar a capacitar os indivíduos, funcionando como 

modeladora do comportamento através de técnicas específicas, 

propiciando ao aluno saberes e experiências que irão 

influenciar para construção de uma vida saudável (CRUZ et al, 

2015). 

A escola é um espaço privilegiado para práticas de 

promoção de saúde e de prevenção de agravos à saúde e de 



PREVENÇÃO DA PEDICULOSE: EXPERIÊNCIA EXITOSA NA ESCOLA 

779 
 

doenças. A articulação entre escola e unidade de Saúde é, 

portanto, uma importante demanda do Programa Saúde na 

Escola (BRASIL, 2015). 

Desta maneira, as práticas educativas de ensino e 

aprendizagem em saúde, devem levar em consideração que é 

através da escola um dos principais intermediadores para troca 

de saberes e experiências que esse conhecimento deve ser 

repassado, tornando o aluno um agente promotor da saúde 

(CRUZ et al, 2015). 

Alves, et al (2015) afirma que as principais ações em 

relação aos parasitas estão engajadas nas esferas ambientais, 

sanitárias e epidemiológicas, além da educação e da coleta de 

informações a eles relacionadas, consequentemente, uma 

população bem informada, educada e qualificada age de 

maneira adequada frente as diferentes doenças. Nessa 

concepção, educar é uma ferramenta que possibilita capacitar 

um grande número de pessoas, com vistas a combater e/ou 

prevenir as parasitoses. 

Diante do exposto, vale ressaltar que o Programa Saúde 

na Escola, instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 

6.286, fortalece as ações de educação em sáude na 

perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar à 

comunidade escolar a participação em programas e projetos 

que articulem saúde, educação e em outras redes sociais para 

o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 

pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos estudantes brasileiros (BRASIL, 2015). 

Contudo, o trabalho de promoção da saúde desenvolvido 

em escolas com os educandos, professores e funcionários, 

precisa ter como ponto de partida “o que eles sabem” e “o que 

eles podem fazer”. É preciso despertar, em cada um, a 

capacidade de interpretar o cotidiano e atuar de modo a 
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incorporar atitudes e/ou comportamentos adequados para a 

melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2015). 

A Fig (3) demonstra o conhecimento e momentos 

realizados na atividade proposta neste relato de experiência. 

 

Figura 3. Antes, durante e após atividade educativa. João 

Pessoa/PB, 2017. 

Fonte: Os autores 2017. 

 

 

Observa-se que a atividade educativa realizada 

desenvolveu e porporcionou o conhecimento aos escolares, 

estimulando a prevenção desta doença, além de 

conhecimentos sobre higiene que também combate outras 

doenças parasitárias. 

Ressalta-se um plano de intervenção na escola realizado 

no município de Uberlândia/MG direcionado a pediculose que 

incluia três linhas de ação: mais viver, mais saber, mais ação. 

O primeiro diz respeito aos hábitos críticos e estilos de vida com 

o bjetivo de prevenir a pediculose atingindo como resultado a 

redução de casos. O segundo abordou o nó crítico da 

informação que objetivou educação em saúde e a capacitação 

dos pais para o cuidado com a transmissão e o tratamento. O 

terceiro destacou a estrutura dos serviços de saúde, 
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fomentando parcerias capazes de promover a 

responsabilização dos pais e gestores escolares, comunidade 

e sistema de sáude (SILVA, 2015). 

É importante entender que na rede escolar brasileira as 

políticas intitucionais são frágeis até mesmo no sentido de que 

quando as crianças estão com infestação por pediculose 

permanecem no âmbito escolar sem afastamento de suas 

atividades enquanto solucionam o problema, tornando o 

controle ainda mais difícil (PAULA, 2013). 

No que concerne a atividade de educação em saúde 

realizada nesta pesquisa, destaca-se sua importância na 

formação de alunos de graduação em enfermagem que podem 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula, além de exercitar o planejamento de ações de prevenção 

e promoção da saúde, elementos imprescindíveis para um 

profissional qualificado capaz de atender as demandas da 

população. 

A implantação de um projeto de intervenção justifica-se 

ao considerar a necessidade e a importância da parceria e do 

trabalho conjunto entre unidade locais de saúde e educação 

infantil para o combate da manifestação no âmbito escolar. 

Considera-se desta forma que ao preparar os profissionais que 

prestam cuidado as crianças, poder-se-a intervir para a redução 

da pediculose nesse âmbito, diminuindo o risco a saúde deste 

grupo etário (CARVALHO, 2014) 

No entanto, o modelo hegemônico vigente valoriza o 

capitalismo, o ter, o fazer, a eficiência, a agilidade. Estes 

atributos por diversas vezes reduz: a qualidade, a formação 

integral e cidadã, o ser, o respeitar, o reivindicar e o pensar. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Com a realização deste trabalho foi possível perceber a 

relevância da educação em saúde como instrumento que visa 

a propagação de informações, devendo estas serem ajustadas 

as diferentes realidades e que, consequentemente, levam a 

redução nos índices das doenças que acometem 

frequentemente a população local, pois a aquisição de 

informações sobre prevenção de doenças propicia adoção de 

práticas e/ou condutas que visam a minimização ou erradicação 

dos problemas de saúde corriqueiros na comunidade. 

Neste contexto, incumbe ao profissional enfermeiro 

utilizar-se de metodologias ativas que promovam 

simultaneamente interação social e disseminação de 

informações relevantes que despertem no indivíduo o 

discernimento de responsabilidade sobre sua saúde e da 

população para controle de doenças que possuem como causa 

condições de higiene e sanitária precárias.  

Para as graduandas a atividade propiciou agregação 

qualitativa de conhecimentos e permitiu exercer uma das 

principais atribuições da enfermagem o educarvconciliando 

ciência e senso comum, afim de promover o cuidado e a 

autonomia do indivíduo.  

Portanto, a educação em saúde é um instrumento que 

propicia promoção da saúde, prevenção de doenças e 

consequente melhora na qualidade de vida da população. 

Exigindo sempre a participação da comunidade, pois estes são 

os principais agentes modificadores do ambiente no qual estão 

inseridos. 
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RESUMO: As creches também conhecidas como pré-escolas, 
e os profissionais que nestas instituições trabalham, pertencem 
a uma categoria que envolve além do educar, o cuidar, visto 
que o grupo atendido é vulnerável a vários acidentes devido ao 
seu desenvolvimento e comportamento o que os tornam mais 
suscetíveis a situações de emergência no ambiente escolar. A 
pesquisa em questão buscou, descrever o método da Pesquisa 
Convergente Assistencial (PCA) como ferramenta 
metodológica inovadora que possibilita levar entendimentos 
aos educadores de pré-escolas referente a noções básicas de 
primeiros socorros. É um estudo descritivo, tipo relato de 
intervenção, em que os participantes da proposta foram 
profissionais de uma pré-escola de município do interior norte 
mato-grossense. A PCA se caracteriza pela propriedade de 
articulação com a prática assistencial em saúde, mantendo 
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durante seu processo, uma estreita relação com a prática 
assistencial, com o propósito de encontrar alternativas para 
solucionar ou minimizar problemas, realizar mudanças e/ou 
introduzir inovações no contexto da prática em que ocorre a 
investigação. Foi evidenciado através das intervenções que os 
profissionais demonstraram conhecimento e posse do assunto 
após as orientações, o que nos permite acreditar que as 
propostas de educação em saúde fundamentadas pelo método 
da PCA promovem o desenvolvimento e o processo de 
aprendizagem de forma eficaz, sendo eficiente na abordagem 
de pesquisas na área da saúde.  
Palavras-chave:  Creches. Emergências. Primeiros Socorros. 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

Historicamente as implantações das creches públicas no Brasil 

se expandiu nos anos 70 e 80 e estas passam a ser 

compreendidas como espaço educacional e direito universal 

das crianças de 0 a 6 anos a partir da Constituição 1988, 

garantindo o direito da criança à educação desde os seus 

primeiros meses de vida (AGUIAR, 2001).  

Distribuída por faixa etária podem assim ser definidas: as 

creches atendem crianças de zero a 3 anos, pré-escolas 

crianças entre 4 e 5 anos, sendo estas instituições 

responsáveis para educar e cuidar, proporcionando o 

desenvolvimento integral nos aspectos físicos, psicológicos, 

intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da 

sociedade como um todo (MEDEIROS, 2017). 

Ambas são consideradas a primeira etapa da Educação 

Básica, portanto fazem parte integrante do sistema público de 

educação, sendo uma questão de direito, cidadania e qualidade 

como traz a Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 2012).  
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Neste ambiente, as crianças passam uma parcela diária 

significativa de tempo, entretanto, este ambiente abrange um 

espaço amplo, passível de acidentes/injúrias não intencionais. 

Fato este fundamentado pelo fator idade, onde tudo é novo e 

há um mundo a descobrir. A curiosidade, a impulsividade e as 

atividades, que são normais para a idade, podem propiciar o 

acontecimento do acidente, pois elas ainda não estão 

preparadas para identificar riscos e cuidar de si próprias, ou 

seja, compreendem de forma limitada o perigo 

(SIEBENEICHLER; HAHN, 2014). 

Neste ambiente, diferentes tipos de acidentes costumam 

acontecer e ocorrem de acordo com a idade e estágio de 

desenvolvimento físico e psíquico das crianças, acidentes que 

podem ser: mecânicos (quedas e trombadas), térmicos 

(queimaduras), elétricos (choques) ou químicos 

(envenenamentos ou intoxicação alimentar) ((RODRIGUES, 

2010) (BRASIL, 2012)). 

Segundo o Ministério da Saúde (MS) (2005), no Brasil cerca de 

13% de morbidade infantil se dá por acidentes de trânsito, 

afogamento 0%, sufocação 0%, queimadura 12%, quedas 

54%, intoxicação 4%, arma de fogo 0% e outras 17%. 

Complementando estes dados Malta et al., (2009), trazem que 

a mortalidade em crianças menores de dez anos no Brasil no 

ano de 2006 apontam como as principais causas de óbito os 

acidentes de transporte (29,3%), os afogamentos (21,1%), os 

riscos à respiração (15,4%), às agressões (7,0%) e as quedas 

(5,1%).   

Dados estatísticos recentes disponíveis no Portal do 

Trânsito trazem que de 2014 para 2015, o número de mortes 

por motivos acidentais em crianças e adolescentes caiu 10% 

no Brasil.  Na análise por grupos etários percebe-se que 7% 
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dos acidentes acontecem na faixa do zero aos quatro anos, 

28,5 % entre os cinco e os nove anos, 50,4% entre os 10 e os 

14 e 9,8% entre os 15 e 19 anos de idade (CZERWONKA, 

2017). 

Para minimizar ainda mais estes dados podem e devem ser 

desenvolvidos estratégias que minimizem os danos à saúde 

diante de um acidente como o pré-atendimento rápido e eficaz 

realizados pelos próprios funcionários da instituição se estes 

forem detentores de como agir diante de cada situação 

acidental (SÃO PAULO, 2007).  

Infelizmente a realidade é que muitos cuidadores/educadores 

detêm conhecimentos oriundos do senso comum, em sua 

maioria sem fundamentação teórica e/ou científica, agindo 

diante de um acidente pelo impulso e tensão do momento, o 

que pode levar a complicação do quadro clínico em alguns 

casos (BIALESKI, 2011).  

Estudos recentes trazem que a formação dos profissionais 

atuantes nestas instituições para agirem diante de acidentes 

com os escolares ocorrem a passos lentos, visto que poucas 

delas possuem formação adequada para estarem 

desenvolvendo um trabalho diferenciado e inovador, ficando 

então o ensinar e cuidar prestados de acordo com o senso 

comum de cada profissional (MONTEIRO; RONDON, 2011).  

Porém, o que se nota é o pouco investimento na formação e 

capacitação destes profissionais para que os cuidados ocorram 

de forma integral e sem riscos iatrogênicos as crianças 

(MONTEIRO; RONDON, 2011).  

Os profissionais que trabalham no ambiente escolar seja 

ele na educação infantil, de adolescentes ou adultos, 

necessitam obter capacitação e treinamento prático de forma 

contínua para lidar com emergências no ambiente escolar, 
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reduzindo assim complicações e possíveis sequelas, tornando 

esse ambiente mais seguro (CALANDRIM, 2017).  

Frente a esta realidade as políticas públicas atuais na área da 

saúde tem o ambiente escolar um local privilegiado para a 

realização de atividades que envolvam a saúde, com destaque 

os primeiros socorros. A partir do momento em que os 

educadores são capacitados e orientados a identificar sinais 

que remontam a gravidade de saúde da criança, conseguem 

tomar decisões oportunas e rápidas evitando deste modo o 

surgimento de complicações potenciais (NASCIMENTO et al., 

2013).  

Essa proposta  foi voltada para os profissionais que lidam 

diretamente com as crianças e para alcançarmos os objetivos 

utilizamos como estratégia principal o método PCA, por permitir 

que os pesquisadores desenvolvam simultaneamente pesquisa 

e práticas de saúde com a intencionalidade de provocar 

mudanças qualificadoras na prestação de serviço, para intervir 

em situações que possam advir a comprometer a saúde e bem-

estar das crianças, através de atividades educativas e 

capacitações, promovendo assim o empoderamento de 

embasamento teórico, científico e prático acerca das condutas 

e atitudes cabíveis face aos incidentes (PAIM et al., 2008).  

Trabalhar nesta perspectiva rompe com o senso de que os 

verdadeiros detentores do conhecimento são os profissionais 

de saúde, proporcionando a flexibilização na atuação 

profissional, impulsionando a criatividade no exercício do cuidar 

(PAIM et al., 2008). 

Nesse sentido, a assistência neste estudo teve como objetivo 

destacar a relevância do método da Pesquisa Convergente 

Assistencial (PCA) utilizada como referencial, promovendo 

assim uma aproximação na utilização desta modalidade de 
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pesquisa na área da saúde, contribuindo, para divulgação 

desta possibilidade metodológica na produção de novos 

conhecimentos, agregando este estudo como base de dados e 

referência para novas pesquisas na área da saúde.  

  

2 MATERIAIS E MÉTODO  

  

Trata-se de um estudo de intervenção, aplicado em 

creche pública de um município do interior norte mato 

Grossense. A creche onde a pesquisa foi realizada é a única 

do município, tendo como horário de funcionamento de 

segunda-feira a sexta-feira (exceto feriados) no período 

matutino e vespertino. 

No período de investigação, presta cuidados a um total 

de 144 (cento e quarenta e quatro) crianças de 0 a 6 anos de 

idade, tendo em seu quadro profissional um total de 22 (vinte e 

dois) funcionários, entre professores, técnicos de 

desenvolvimento infantil (TDI), profissionais da limpeza, 

profissionais da nutrição, diretora, coordenadora e secretária.  

O desenvolvimento da PCA, foi realizado durante os 

meses de fevereiro e março de 2017, com ações sob uma ótica 

dialógica, direcionando a participação de todos os envolvidos, 

identificando proposições e problemas de suas vivências, 

contribuindo assim coletivamente com os conhecimentos 

(FERNANDES, 2010).  

A proposta passou por duas etapas, a saber: preparação 

e construção de materiais didáticos tais como slides, cartazes, 

simulados, apostila de primeiros socorros; e, em seguida foi 

realizado o trabalho de intervenção com os sujeitos buscando-

se disseminar conhecimentos sobre primeiros socorros onde 
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foram ministradas aulas teóricas e práticas em sala de aula da 

própria instituição.  

Para a realização da pesquisa, utilizaram-se todos os 

critérios éticos necessários seguindo as normas 

regulamentadoras de pesquisa com seres humanos a 

resolução do CNS (Conselho Nacional de Saúde) nº 466 de 12 

de dezembro de 2012, considerando o respeito pela dignidade 

humana e pela especial proteção devida aos participantes das 

pesquisas científicas envolvendo seres humanos. 

Bem como sua apreciação e aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (CEP-UNEMAT), recebendo parecer 

favorável com as seguintes informações CAAE: 

59940316.1.0000.5166. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Na intenção de envolver todos os atores na formação da 

cidadania e do conhecimento infantil, utilizamos a metodologia 

da PCA no estudo, com o objetivo de envolver todos os sujeitos 

atuantes na instituição de estudo, assim a participação de todos 

visa uma disseminação do conhecimento acerca da 

compreensão da intervenção necessária de primeiros socorros.   

Uma vez que os profissionais que lidam diariamente com 

o escolar têm a necessidade de estarem preparados para 

cuidar em primeiros socorros, pois o primeiro atendimento aos 

pequenos acidentes é fundamental para o salvamento de vidas 

e a falta de informações básicas pode acarretar inúmeros 

problemas que envolve desde a manipulação incorreta da 

vítima ou até a solicitação desnecessária do Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência-  SAMU (RIBEIRO, 2011).   
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Desta forma, no primeiro momento foram construídos 

materiais didáticos tais com slides, cartazes, aprimoramento do 

conhecimento, apostila de primeiros socorros. A elaboração 

destes recursos didáticos foi realizada por profissionais da área 

da saúde capacitados para a proposta, esta etapa exigiu dos 

idealizadores da pesquisa extensos estudos e leituras, onde 

foram realizadas várias reuniões com o grupo, para estudo e 

planejamento das ações, visando melhor aproveitamento 

possível dos objetivos. 

Após elaboração das estratégias, foi feita uma avaliação 

do conhecimento prévio dos sujeitos participantes da pesquisa 

acerca dos primeiros socorros, e para isso foi realizado 

intervenção por meio de roda de conversa informal, tendo como 

estratégia a leitura de uma “história criada”, envolvendo o 

ambiente escolar e vários acidentes acontecendo durante seu 

transcorrer, bem como as ações (algumas corretas e outras 

incorretas) realizadas diante de cada situação.  

Este momento foi pensado com o intuito de envolver 

todos os participantes e assim fazer com que os objetivos 

iniciais do primeiro momento fossem alcançados, que envolvia 

identificar as maiores dúvidas e questionamentos diante da 

temática abordada “ambiente escolar e primeiros socorros”. 

Este momento serviu de base para delinear o segundo 

momento, possibilitando uma melhora da intervenção.   

Neste momento não foi realizada nenhum apontamento 

diante das explanações dos participantes, foi um momento 

onde os participantes expuseram diante da “historinha” 

exposta, suas opiniões, vivências e experiências com acidentes 

e ações de cuidar em primeiros socorros com todo tipo de 

acidente em especial com o escolar, foco deste estudo.  
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O segundo momento foi realizado a intervenção visando 

a metodologia do método PCA, que envolveu educação em 

saúde, cartazes informativos, apostilas de primeiros socorros, 

demonstrações/ações práticas, debates e discussões sobre os 

acidentes que mais acometem as crianças. 

Nesta etapa inicialmente foi realizada uma abordagem 

teórica sobre como identificar os sinais vitais (temperatura, 

frequência respiratória, frequência cardíaca), e então indo para 

as possíveis intercorrências que podem acometer a criança 

sendo a febre, parada cardiorrespiratória, queimaduras, 

insolação, fraturas, entorses, luxação, intoxicação, 

envenenamento, sangramentos, desmaio, convulsão, 

epilepsia, afogamento, quedas, corpos estranhos e engasgo.  

Concomitante com as explicações teóricas foi realizada 

às demonstrações práticas com conhecimentos de como 

proceder diante de cada incidente, assim garantindo um 

atendimento rápido e eficaz, com as encenações dos acidentes 

serem simuladas pelos próprios participantes, assim 

favorecendo um melhor aprendizado do conteúdo, o que é o 

propósito do método PCA, teoria e prática envolvendo todos na 

situação para que o conhecimento seja mútuo.  

Este estudo envolvendo a intervenção teórica e prática 

na instituição teve duração de 1 (um) mês, e os encontros 

ocorreram semanalmente, agendados previamente com a 

direção da respectiva creche, sendo que, cada encontro teve 

duração de duas horas e aconteceram nas dependências da 

instituição envolvida, em sala de aula ampla, no período 

vespertino, sempre ao final do expediente (após as 17:30h) 

visando não interferir na rotina da instituição. 

É valido frisar que o horário escolhido para 

desenvolvimento da ação, em nada interferiu na permanência 
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dos participantes, muito menos no conhecimento adquirido de 

cada um em particular, uma vez que todas as técnicas 

abordadas na teoria, foram colocadas a prática por todos os 

presentes. 

Tendo em vista que quando esta aproximação do 

conteúdo com a prática excedeu o horário estipulado para o 

término da ação, isso não foi tido como problema, onde todos 

ficaram até o final de cada dia de ação até o final do encontro. 

Em cada encontro foi abordado um a dois acidentes em 

especifico com o intuito de não sobrecarregar os participantes 

com conteúdo após um dia de trabalho. Essa estratégia 

possibilitou um envolvimento mais ativo e uma melhor absorção 

do conteúdo.  

Essa metodologia se mostra essencial para um bom 

entendimento e compreensão da temática tratada, favorecendo 

assim uma ação direta na atuação dessa realidade, onde 

durante o transcorrer da intervenção, houve uma participação 

ativa dos envolvidos, interagindo com o assunto abordado, 

auxiliando assim na expansão e absorção dos conteúdos.  

A PCA possibilita que todos os participantes sejam 

sujeitos ativos na pesquisa, possibilitando assim 100% de 

aproveitamento, uma vez que os ensinamentos vêm a partir do 

conhecimento prévio de cada integrante da pesquisa, assim 

estimulando o raciocínio lógico dos envolvidos, tornando o 

momento de “aula” em um momento de troca de experiências. 

É preciso frisar que a instituição escolar tem 

compromisso e responsabilidade pelo escolar enquanto estes 

estão sob seus cuidados, sendo assim essencial que seus 

profissionais estejam capacitados para agirem diante de 

situações que necessitem de cuidados imediatos (LEITE et al. 

2013).   
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Reflexões e questionamentos foram prontamente 

esclarecidos conforme surgiam. Todas as temáticas tiveram 

grande disseminação de vivências, atitudes e surpresas. As 

vivências se deram pelo que cada participante tinha adquirido 

em experiências através de livros, jornais e/ou televisão sobre 

cuidados diante de acidentes.  

As ações diante de parada cardiorrespiratória e corpos 

estranhos/asfixia foram as que mais levaram os participantes a 

questionamentos, pois diziam que “são acidentes complicados 

que deixam sequelas e levam à morte rapidamente” e em outras 

falas “e se a pessoa está lá morrendo e você tenta ajudar e 

quebra a costela dela, ou faz o procedimento errado”. 

Outro tema abordado que levou ao ápice da capacitação 

foi a conduta correta frente a um episódio de afogamento, pois 

muitos mostraram surpresa diante da ação a ser realizada 

frente ao ocorrido, conforme relatou uma participante quando 

questionou: “não se deve usar boca a boca para a retirada da 

agua engolida durante o afogamento? ”, o que pode ser 

compreendido, uma vez que os participantes detinham, até 

então, conhecimentos oriundos do senso comum, sem 

nenhuma fundamentação teórica e cientifica. 

Notou-se que os participantes não só aderiram à 

capacitação por promoção e prevenção de saúde, mas que 

estes também se sentiam fragilizados e despreparados diante 

de ocorrências envolvendo as crianças no seu recinto de 

trabalho, desmistificando o conceito errôneo dos acidentes, 

como eventos incontroláveis, inesperados, imprevistos e 

repentinos, que simplesmente acontecem, por ser obra do 

destino e casuais.  

O ambiente educacional é um espaço com um grande 

número de crianças em processo de interação e 
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desenvolvimento, envolvendo várias atividades diárias, o que 

torna este ambiente favorável a ocorrência de acidentes, sendo 

que nesta fase aumenta a independência da criança, e onde a 

curiosidade, impulsividade e atividades que são normais nesta 

faixa etária propiciam o acontecimento de acidentes ((SENA, 

RICAS E VIANA; (2011)) (SIEBENEICHLER; HAHN; (2014)).  

Pensamos que é de suma importância que o educador 

da rede escolar receba capacitação continuada e orientações 

por profissionais que estejam treinados para isso, em especial 

sobre primeiros socorros nas creches, bem como ter 

conhecimento sobre o que rege os princípios e diretrizes da 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violência, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005).  

Frente a esta realidade é fato que os profissionais que 

neste ambiente escolar trabalham precisam estar aptos a 

realizar os primeiros socorros diante de episódios acidentais, 

procurando, assim, evitar as complicações decorrentes de 

procedimentos inadequados ((SECRETARIA DE SAÚDE, 

2007) (NASCIMENTO et al. 2013)).   

E esse aprendizado necessita ser o mais produtivo 

possível, com uso de métodos que envolvam todos, 

aproximando a teoria da prática, como é a proposta da PCA, 

visando uma ação de cuidados capacitada quando necessária, 

além de que a partir do momento que os educadores são 

capacitados e orientados a identificar sinais que remontam a 

gravidade de saúde do escolar, conseguem tomar decisões 

oportunas e rápidas evitando deste modo o surgimento de 

complicações potenciais.  

 

4 CONCLUSÕES   
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A pesquisa possibilitou transmitir conhecimento a vinte e 

dois profissionais da educação infantil da creche atendida no 

estudo, ou seja 100% do quadro de funcionários da instituição. 

Desde quantitativo um terço dos participantes relataram já ter 

presenciado acidentes. Mais da metade referiu ter 

conhecimento prévio advindo de meios de comunicação e 

100% dos participantes consideravam-se incapazes de realizar 

condutas em primeiros socorros adequadas em crianças. 

Tendo em vista que o ambiente escolar é onde atende 

um público de várias faixas etárias e diante disso exige maior 

cuidado nas questões de saúde, pedagógicas e emocionais, é 

essencial que os sujeitos que trabalham neste ambiente tenham 

conhecimento acerca de como atuar diante de uma situação de 

urgência e/ou emergência neste ambiente (CARNEIRO, 

BUENO e SANTOS, 2011). 

Nosso principal objetivo teve como enfoque orientar os 

profissionais atuantes na educação materno-infantil em 

primeiros socorros que mais acometem as crianças com o 

intuito de estimular a autonomia dos profissionais sobre os 

primeiros cuidados em situações de urgência/emergência. 

Afim de empoderar todos os envolvidos acerca da 

temática abordada, tornando-os aptos a realizar os iniciais 

atendimentos diante de episódios acidentais, favorecendo 

segurança a criança até o encaminhamento da mesma ao 

atendimento médico especializado, caso seja necessário. 

Diante do exposto a PCA configurou-se como um 

instrumento útil no desenvolvimento do estudo por revelar uma 

abordagem relacionando teoria, pesquisa e prática assistencial 

que além de possibilitar intervenções sumariza mudanças, o 

que contribui tanto para o crescimento dos responsáveis pelo 
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estudo enquanto profissionais de saúde, como para os 

participantes 

Deste modo, os sujeitos que passaram pela intervenção 

com a referida pesquisa foram beneficiados com uma melhor 

compreensão da temática abordada no estudo e com 

empoderamento das atitudes diante dos acidentes, 

favorecendo assim uma prestação de cuidados mais completa 

em seu ambiente de trabalho e também no seu dia a dia.  

Ao mesmo tempo que possibilitou aos sujeitos 

envolvidos na realização dá ação, o despertar para as funções 

que estes exercem enquanto profissionais, como função 

administrativa, assistencial, educativa e de pesquisa. Deste 

modo atuando na promoção, proteção, recuperação da saúde 

e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e 

legais. 

  Os resultados mostraram que uma das maneiras 

eficientes de educar em saúde é incentivar a participação dos 

sujeitos no processo de pesquisa, assim contribuindo para uma 

aprendizagem de forma integral.  

Assim, a PCA mostrou ser um método apropriado para 

introduzir inovações nos modos de educação para disseminar 

conhecimento na atuação e na prevenção de possíveis 

complicações relacionadas a acidentes em ambiente escolar, 

onde o pesquisador envolve-se diretamente com o objeto de 

investigação, porém, preservando os princípios e o rigor do 

método científico.  

Assim sendo, por meio de ações simples, interativas, 

integrativas, com estímulo ao diálogo e a troca de saberes, 

formamos multiplicadores do conhecimento acerca das práticas 

corretas a serem executadas nos primeiros socorros, além de 

trazer uma aproximação da saúde na comunidade.  
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Concluindo é válido ressaltar que o compromisso com a 

prevenção de acidentes no ambiente escolar deve ser encarado 

de maneira responsável, contínua e envolvendo todos os 

sujeitos que se dedicam a formação do ser humano enquanto 

sujeito. Tecendo um olhar informativo e esclarecedor, mediante 

questões que permeiam atitudes frente à injurias não 

intencionais em crianças. 
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RESUMO: Os manguezais são ecossistemas costeiros 
caracterizados pela transição entre os ambientes terrestre e 
marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, 
dependente do regime da maré. O uso principal dos 
manguezais é através da pesca, se consolidando como 
importante fonte de renda e desenvolvimento das comunidades 
ribeirinhas. Apesar da sua importância econômica e social, esse 
ecossistema encontra-se em uma situação delicada em seu 
cenário atual, sendo que cerca de 20% da área de manguezais 
foram perdidas em 20 anos, decorrente, principalmente, pela 
expansão urbana. Impactos ambientais causados por ações 
externas humanas, como invasão e construção irregular de 
moradias no mangue, poluição por resíduos alimentares e 
domésticos, além de esgoto despejado no ecossistema e o 
desmatamento da flora nativa.  O presente artigo tem como 
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principal objetivo a formulação de um projeto de intervenção a 
cerca do desmatamento, poluição e invasão habitacional ao 
manguezal situado na comunidade de Jardim Manguinhos em 
Cabedelo, na Paraíba. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, com o objetivo de descrever as 
problemáticas ecológicas do manguezal localizado no território 
de estudo através das vivências obtidas nas atividades práticas 
de visitas à comunidade no período de Agosto a Outubro de 
2017, assim como a formulação do um projeto intervencionista, 
pelo estudo da literatura recente acerca da problemática 
encontrada no local de estudo. 
Palavras-chave:  Ecossistema manguezal. Educação 
ambiental. Problemas causados pelo desmatamento. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os manguezais são ecossistemas costeiros 

caracterizados pela transição entre os ambientes terrestre e 

marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, 

dependente do regime da maré (SCHAEFFER NOVELLI, 

1995). 

Esse ecossistema apresenta características peculiares, 

visto a sua função como berçário da biodiversidade local: a sua 

localização entre os rios e as marés, o alto teor de matéria 

orgânica e a baixa absorção de água pelas raízes 

proporcionando um solo pouco compactado, torna-se um local 

bastante atrativo para espécies de crustáceos, moluscos e 

peixes habitarem contribuindo para a cadeia alimentar costeira 

(NEIMAN, 2012). 

De acordo com um mapeamento realizado em 2009, pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), os manguezais resultam 

em cerca de 1.225.444 hectares que abrangem, desde o 
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Oiapoque, no Amapá, até Laguna em Santa Catarina estando 

assim presentes em grande parte da costa litorânea brasileira 

(BRASIL, 2001). 

O uso principal dos manguezais é através da pesca, se 

consolidando como importante fonte de renda e 

desenvolvimento das comunidades ribeirinhas. Apesar da sua 

importância econômica e social, esse ecossistema encontra-se 

em uma situação delicada em seu cenário atual (LACERDA, 

1999).   Cerca de 20% da área de manguezais foram perdidas 

em 20 anos, decorrente, principalmente, pela expansão urbana 

(IBGE, 2015). 

Os principais impactos são desmatamento industrial, 

turístico e urbanístico, poluição por resíduos sólidos e materiais 

tóxicos que acabam contaminando a água e o solo (BRAGA et 

al, 1989; LACERDA, 1999). Além disso, a necessidade de solo 

seco para moradias e o combate a insetos culminam com o 

pisoteamento do ecossistema para consolidação de 

empreendimentos comerciais e residências domésticas 

(PESSOA, 2014). 

Além disso, o corte da vegetação, seja para construção 

de moradias ou utensílios, culmina com a destruição da flora 

nativa e exposição do sedimento ao sol causando o 

ressecamento e salinização do solo provocando a redução de 

mariscos e crustáceos, afetando assim a pesca e produtividade 

de caranguejos, camarões e peixes (BRASIL, 2001). 

Nesse sentido um ambiente em bom estado de 

conservação possui grande valor social, econômico e estético. 

Manter o ecossistema se constitui de real importância, onde 

culminará com a preservação do ambiente, das comunidades e 

espécies (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 
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O presente artigo tem como principal objetivo a 

formulação de um projeto de intervenção acerca do 

desmatamento, poluição e invasão habitacional ao manguezal 

situado na comunidade de Jardim Manguinhos em Cabedelo, 

Paraíba. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, 

com o objetivo de descrever as problemáticas ecológicas do 

manguezal localizado no território de Jardim Manguinhos, 

situado na cidade de Cabedelo, Paraíba, assim como a 

formulação do um projeto intervencionista. 

Baseia-se no relato dos moradores locais além das 

vivências dos extensionistas do projeto de Saúde na 

Comunidade, ofertado pela Faculdade de Ciências Médicas, 

com orientadora vinculada à mesma Instituição de Ensino.  

As visitas ocorreram no período de Agosto a Outubro de 

2017, onde foram observados os impactos ambientais 

causados por ações de invasão e construção irregular de 

moradias no mangue, poluição por resíduos alimentares e 

domésticos, além de esgoto despejado no ecossistema e o 

desmatamento da flora nativa culminam com a redução das 

espécies encontradas no ambiente de estudo, prejudicando 

assim uma das principais atividades de subsídio econômico da 

comunidade.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Descrição da área de estudo 

 

O município de Cabedelo localiza-se na Microrregião de 

Cabedelo e na Mesorregião da Mata Paraibana do Estado da 

Paraíba. Possui uma área correspondente a 31km2. O acesso 

à sede do município ocorre através da BR 230 com uma 

distância estimada de 15.2297 km da capital João Pessoa. Sua 

vegetação possui predominância por áreas de restinga, 

apresentando solo arenoso, onde culmina com o estuário do rio 

Paraíba (MASCARENHAS, 2005). 

O bairro de Jardim Manguinhos, é caracterizado 

geograficamente, segundo dados oficiais da Prefeitura de 

Cabedelo, por uma área territorial de 100,70 hectares. A 

comunidade corresponde a uma área tipicamente ribeirinha, 

pois margeia em seu limite Oeste o Rio Paraíba, ocupando 

assim uma primitiva área de manguezal. Por sua vez, na 

fronteira Leste há a Linha Ferroviária, sendo que vizinho a esta, 

se perfila uma área de conservação ecológico-ambiental, que é 

o Parque Natural Municipal de Cabedelo (LIMA, 2017). Outro 

aspecto que chama a atenção é que junto a essa mesma 

Comunidade ainda se encontra uma pequena favela, à do 

Moinho, cujas construções ficam praticamente situadas na 

própria beira do mangue como vimos na Figura (1). 
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Figura 1. Caracterização geográfica do Jardim Manguinhos, 

Cabedelo/PB. 

  

 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

Sobre caráter histórico-espacial a comunidade surge na 

década de 1940, como um pequeno povoado denominado “Sítio 

do Boi”, habitado primordialmente por pescadores, 

marisqueiros e catadores de caranguejo. Na década de 1990 a 

Prefeitura Municipal de Cabedelo construiu um conjunto 

habitacional chamado Julita de Almeida com aproximadamente 

47 edificações nas proximidades da Granja Santo Antônio, onde 

existiam pequenos grupos de atividades de pecuária, 

contribuindo assim para um maior povoamento da comunidade.  

Atualmente a população de Jardim Manguinhos é 

composta por 2098 habitantes distribuídos em 654 habitações, 

que contam com rede de abastecimento de água e energia 

elétrica. Possui entidades organizacionais, tais quais: 

Associação de Pescadores e Marisqueiras de Jardim 
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Manguinhos, Agremiação Esportiva Jardim Manguinhos 

Esporte Clube, Escola Pública Municipal Agripino José de 

Moraes e Escola Pública Municipal Edésio Pereira Resende, 

Creche Santa Catarina, Praça das Mães, USF Jardim 

Manguinhos, além de Igrejas e a Estação Ferroviária. 

 

3.2 Hidrografia do Rio Paraíba do Estado da Paraíba (PB) 

 

O Rio Paraíba é um dos principais rios do estado, 

apresentando 316,13 km de extensão, desde sua nascente até 

desaguar no Oceano Atlântico, sendo a sua drenagem 

considerada como mal drenada. É possível perceber ainda, que 

o Rio Paraíba, devido aos aspectos geomorfológicos e a 

distribuição pluviométrica, durante o ano estão inseridos em 

uma área com risco de enchentes e alagamentos, o que agrava 

ainda mais a situação dos moradores de comunidades 

próximas (MARCUZZO et al. 2012). 

Situado no extremo nordeste do Brasil, mais 

precisamente na porção leste do estado paraibano, o estuário 

do Rio Paraíba percorre os municípios de Santa Rita, Bayeux, 

Lucena e Cabedelo ao longo dos seus 22 km de extensão total, 

possuindo diversas desembocaduras de outros rios e 

manguezais (MARCELINO, 2000). 

Na margem direita do estuário temos os rios Sanhauá, 

Tambiá e Mandacaru como responsáveis pela sua formação, 

enquanto que os rios Paraíba, Ribeira, Tiriri, Paroeira e da Guia 

formam a margem esquerda, apresentando no município de 

Cabedelo ilhas e uma restinga (MADRUGA, 1992) como vimos 

na Figura (2). 
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Figura 2. Percurso e afluentes do Rio Paraíba, na grande João 

Pessoa/PB. 

 

 
 

Fonte: Google Imagens, 2017. 

Segundo Guedes (2002) o estuário do Rio Paraíba está 

inserido na sub-bacia Alhandra no compartimento geológico da 

Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba e no compartimento 

geomorfológico da planície flúvio-marinha. Os manguezais 

possuem em sua constituição sedimentos pelíticos, que estão 

inseridos em uma mistura composta, com matéria orgânica em 

decomposição e a vegetação típica, extremamente adaptada à 

salinidade da água. Este ecossistema possui reduzidas cotas 

altimétricas, que são fortemente influenciadas pelos ciclos de 

marés, sendo, conceituado como áreas alagadas ou alagáveis. 

Contudo, em decorrência do desrespeito às leis 

ambientais, como depósito de lixo e canalização de esgotos de 

forma direta no manguezal tendo as comunidades adjacentes 
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como um dos responsáveis, é possível identificar impactos de 

elevada magnitude para este ecossistema, de tal modo que 

apenas através de medidas que visem à conscientização dos 

moradores desta área, será possível uma mudança no atual 

panorama. 

Com isso, percebe-se que é de extrema relevância o 

reconhecimento da importância do manguezal frente à 

comunidade, seja como forma de subsistência de diversas 

famílias, por meio da pesca ou do turismo, seja por ser este o 

habitat natural de diversas espécies aquáticas e terrestres, 

portanto atividades poluidoras como depósito de material 

derivado de petróleo devem ser coibidas, conforme legislação 

vigente (ARAÚJO, 2014). 

 

3.3 Fauna e Flora encontradas em Jardim Manguinhos 

 

O leito do Rio Paraíba, possui uma extensão total de 22 

km, englobando os municípios de João Pessoa, Bayeux, Santa 

Rita, Cabedelo e Lucena, onde se encontra com o mar. Na 

costa paraibana, a diversidade de espécies é ampla, a fauna e 

flora são presentes nos mais diversos locais. Quanto à 

vegetação presente no decorrer do leito do rio, são encontradas 

quatro espécies predominantes, que formam os manguezais. 

São elas: Rizophoramangle, Avicennia tomentosa, Conocarpus 

erectus e Laguncularia racemosa. Dessa forma, por onde essas 

espécies se estendem, há formação de um solo halomórfico, 

pouco desenvolvido, lamacento, escuro e com alto teor de sais 

provenientes da água do mar. Este é formado a partir de 

sedimentos flúvio-marinhos e detritos orgânicos com 

granulometria variada (ARAÚJO, 2014). 
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Pode-se observar a importância do mangue, através de 

alguns aspectos, como a sua relevância comercial, e sua área 

medicinal.  Na região de manguinhos, existem vários pequenos 

comércios, como mercearias, mercadinhos, armarinhos e lojas 

de roupas, e por vezes, os moradores se utilizam de recursos 

do mangue, para atividades comerciais, como construção de 

cercas e varas de pescar, representando 44,66% dos 

entrevistados. O mangue ali presente, também proporciona a 

possibilidade de desenvolvimento de medicamentos caseiros, 

utilizados há milhares de anos, no entanto, deve-se saber que 

partes utilizar para o seu preparo, visto que existem riscos de 

intoxicações. Em Jardim Manguinhos, essa prática também 

acontece, sendo que 24,66% das pessoas afirmaram que 

preparam um medicamento para dor de dente, extraído a partir 

das folhas do mangue, e 10% preparam para outras afecções 

(ATAIDE, 2011). 

Todavia, este mangue está passando por um processo 

de degradação, ocasionando sérios problemas para os 

manguezais, A ocupação habitacional indevida dos 

manguezais ocorre através de famílias ou comunidades de 

pessoas, que realizam o aterramento da área, desmatam e 

ocupam essa região construindo suas moradias, muitas vezes 

sem a engenharia adequada para a região. 

Desta forma, essas construções, fora dos padrões de 

segurança da área, podem trazer riscos, em épocas mais 

críticas, de chuvas, por exemplo, levando essas famílias a 

sofrer com as intempéries da natureza e da região. Outro fator 

importante é a associação desses locais com alguma atividade 

comercial lucrativa, pois nas áreas de mangue podem ser 

encontrados caranguejos, peixes, camarões, jacarés, entre 

outros, detendo grande valia comercial na região, permitindo 
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muitas vezes o sustento familiar, através da caça e pesca 

desses animais, assim, corroborando o desequilíbrio ambiental 

já causado pela ocupação indevida (DUKE, 2014). 

 

3.4 Questões Socioambientais da comunidade de Jardim 

Manguinhos - PB 

 

Os principais problemas, socioambientais, encontradas 

no território de Jardim Manguinhos são a poluição, a falta de 

saneamento básico, o desmatamento dos manguezais e o 

aterramento destes para construção de moradias, como 

observamos na Figura (3). Essas problemáticas se concentram 

nas populações de baixa renda, seja por falta de recursos 

financeiros ou pelo baixo nível de escolaridade.  

 

Figura 3. Problemas na comunidade de Jardim Manguinhos. 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2017. 
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A situação dos manguezais na Paraíba, assim como a 

nível nacional, se encontra seriamente ameaçada. A invasão e 

construção de unidades habitacionais de baixo custo 

constituem as ações responsáveis pelo atual cenário de 

destruição do ecossistema, situação essa encontrada nas 

comunidades ribeirinhas do município de Cabedelo. Nesse 

contexto, estudos que avaliam a ocupação e construção 

desordenada e irregular gerada pela expansão urbana nesses 

ecossistemas são de grande importância. 

O desmatamento dos manguezais é um fato proeminente 

nos locais onde existem fatores como, comércio e moradia, 

principalmente, levam pessoas a mudarem o ambiente natural, 

e instalar moradias próprias na área. Muitas vezes com o 

propósito de conseguir comercializar o que a natureza oferece, 

e buscar uma melhor qualidade de vida. Além disso, essas 

áreas são favorecidas por oferecerem uma ótima paisagem da 

natureza, e uma vizinhança livre de prédios e do caos das 

grandes cidades. (DUKE, 2014). 

Todavia, todos esses fatores, resultam em um 

desmatamento de alta escala, aterramento e drenagem dessas 

regiões, o que resulta em um grave desequilíbrio ambiental, 

devido à elevada morte de espécies, fauna e flora desse 

ecossistema, o que consequentemente acarretará em um 

desequilíbrio ainda maior, pois, estas espécies fazem parte de 

cadeias alimentares, o que provocará efeitos sistêmicos em 

toda uma região. 

Um importante papel designado pelos manguezais é sua 

função de atenuadores da liberação de carbono para a 

atmosfera. Estes funcionam como estocadores de carbono, na 

forma de dióxido de carbono “CO2”, a partir do momento em 

que o manguezal é degradado, o carbono estocado é liberado 
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na a atmosfera, contribuindo com o aquecimento global 

(PASSARELI, 2013). 

 

3.5 Projeto De Extensão Saúde Na Comunidade 

 

O Projeto de Extensão ofertado pela Faculdade de 

Ciências Médicas da Paraíba, denominado de Saúde na 

Comunidade, é composto por dez discentes graduandos do 

curso de medicina, do terceiro ao décimo período, da mesma 

Instituição de Ensino. As atividades são coordenadas pela 

docente da mesma instituição. A área de atuação é localizada 

no bairro Jardim Manguinhos, em Cabedelo na Paraíba e sua 

didática é através do convívio e vivências dos estudantes 

juntamente com a comunidade presente neste território.  

Possui foco assistencial realizado através da Educação 

Popular em Saúde e Saúde Mental, voltadas à emancipação 

social no âmbito comunitário, visando o aprimoramento e 

incorporação de práticas integrais no cuidado à saúde. Suas 

ferramentas incluem a compreensão acerca da dinâmica social 

comunitária, organização funcional da área em relação à saúde 

e adoecimento mental.   

Em segundo plano, o projeto de extensão visa ofertar o 

cuidado nas múltiplas esferas educacionais e de saúde, 

prestando atendimento integralizado desde a saúde da criança 

e do adolescente através do plano de intervenção comunitário 

em relação ao combate à desnutrição infantil “Peso da Criança”, 

além do cuidado à saúde da mulher compreendendo as suas 

etapas de vida, incluindo gestação e puerpério, com intuito na 

prevenção e promoção à saúde, utilizando-se da ferramenta da 

Educação Popular em Saúde. São previstas, ainda, ações em 

relação à saúde do homem e do idoso. 
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Projetos como organização de uma horta comunitária, 

com intuito de produção de medicamentos, pomadas e 

sabonetes fitoterápicos através de cursos de capacitação na 

área, além do emprego da técnica de massoterapia e a criação 

de uma brinquedoteca com finalidade de incentivo à leitura e 

educação estão em tramitação. 

 

3.6 Legislação Brasileira de Proteção aos Manguezais 

 

No Brasil, desde o período da colonização, leis são 

criadas com o intuito de proteger os manguezais. Em um 

apanhado histórico, a primeira lei proibia a extração de mangue 

vermelho para queima, sendo redigida na Carta Régia de 1743. 

No mês de julho de 1760, foi decretada a lei Alvará de Nove de 

Julho, proibindo o corte de árvores de mangue para atividades 

comerciais com lenha (CABRAL, 2003). 

Em 1934 foi criado o primeiro modelo de Código 

Florestal, neste estava suspenso o corte de árvores do mangue, 

porém, outorgava o desmatamento dos mangues em caso de 

utilidades públicas. Por volta de 1891, um segundo modelo de 

Código Florestal foi formulado, designando a formação de áreas 

de preservação permanentes (APP). Durante esse período de 

atualização do Código Florestal, algumas leis se destacaram, 

quanto à preservação dos mangues, dentre elas a Lei de 

Parcelamento do Solo n°6.766/69 e a Lei de Proteção à Fauna 

n°5197/67 (BRASIL, 1967). 

De acordo com o novo modelo do Código Florestal, em 

todo o território nacional, os mangues são considerados APP, 

mas as leis apresentam falhas, que colocam esse ecossistema 

em risco. Pois, o conceito de APP nos mangues, cobre apenas 

as áreas florestadas e, perante a Lei 12.651/2012, é permitida 
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a apropriação de apicuns e salgados para realização de 

atividades econômicas (BRASIL 2002). Mas, na prática, não 

existe uma fiscalização, que avalie se estes limites são 

respeitados, com demonstra a Figura (4). 

 

Figura 4. Alicerces para residências na área de mangue, em 

Cabedelo/PB. 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2017. 

 

À medida que a degradação dos mangues aumentou no 

Brasil, foram incrementados Planos de lei, Projetos e diversas 

políticas, que visam à redução dos danos nesse ecossistema 

(ATAIDE, 2011). Nossa Constituição Federal cita, no artigo 50 

da Lei n°9.605/98, que é crime contra o meio ambiente aterros 

em áreas de mangues ou destruição da vegetação local, 

infelizmente, nossas leis não são acatadas de forma integral 

Figura (5).  
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Figura 5. Construções dentro da área florestada (APP). 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2017. 

 

3.7 Projeto de Intervenção Manguinhos Limpo 

 

Visto a importância da preservação desse ecossistema 

em seu contexto biológico e social, além de sua situação 

fatídica atualmente no cenário nacional e principalmente no 

local de estudo, se faz de real importância, a construção de um 

projeto de intervenção com intuito de recuperação da área 

ambiental degradada. 

Em 2015, através da publicação no Diário Oficial da 

União assinada pelo presidente do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), promulga o Plano de 

Ação Nacional  para Conservação das Espécies Ameaçadas e 

de Importância Socioeconômica (PAN Manguezal), que tem 

como objetivo a conservação dos manguezais brasileiros, 

reduzir a degradação e manutenção das espécies locais 

juntamente com a população local. (BRASIL, 2015). 
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Segundo Melo (2002), através do Programa de 

Recuperação aos Manguezais que teve como objetivo a 

conscientização da população ribeirinha além da produção e 

replantio de mudas de Rhizophora mangle L. (Mangue 

Vermelho), observou-se a geração de conhecimento e 

capacitação da população nas técnicas de coleta de 

propágulos, sua produção e replantio de mudas de mangue-

vermelho, assim como a importância dessas mudas no 

processo de recuperação de ecossistemas impactados. 

De acordo com Oliveira (2002), Operação Mangue Limpo 

(OMP), implementada desde 2002 e realizada no estuário do rio 

Potengi no Rio Grande do Norte, conta com o apoio da 

imprensa, órgãos públicos e voluntários com finalidade de 

despertar e conscientizar a população da preservação dos 

manguezais como também do incentivo a prática diária a 

conservação do ecossistema.  O projeto tem como objetivos a 

retirada do material inorgânico presente no mangue, 

desenvolver ações de educação popular a respeito da 

despoluição e da preservação do bioma, redução dos níveis de 

mortalidade da fauna e flora locais além de desenvolver 

campanhas com intuito de educação na preservação do 

ambiente tanto para benefício tanto do manguezal como 

também da comunidade que depende desse ambiente para a 

produção do seu subsídio (OLIVEIRA; SOUZA, 2002). 

A educação ambiental através de programas lúdicos, 

ganha espaço como uma ferramenta de grande importância na 

conscientização da população. Segundo Santos, ao questionar 

400 alunos do segundo e terceiro ano das escolas públicas do 

bairro de Renascer em Cabedelo-PB, sobre seus 

conhecimentos, vivência e preservação dos manguezais 

verificou-se a necessidade de abranger o tema nas escolas e a 
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importância de uma cartilha sobre sensibilização ambiental. A 

cartilha denominada “A Beira Mar da Paraíba” aborda temas 

como ocupação irregular do ambiente e incentivo a preservação 

da natureza (SANTOS et al., 2016). 

O número exacerbado de dejetos sólidos é algo 

alarmante nas comunidades ribeirinhas. Ações como 

distribuição de lixeiras pelo território e reciclagem do lixo 

formam a primeira abordagem ao controle do lixo marinho, 

sendo esta atitude mais efetiva e de baixo custo, além de gerar 

emprego e subsídio aos moradores locais que porventura 

venham a reciclar o material coletado. A segunda abordagem 

ocorre através remoção dos materiais descartados, despejados 

e abandonados no meio ambiente, ação esta que se configura 

de forma dispendiosa e problemática, além da não intervenção 

da perpetuação do despejo de lixo em ambiente marinho. A 

prevenção é a melhor alternativa para uma intervenção eficaz 

(BELARMINO et al., 2014). 

Segundo Augusto (2006), a falta de saneamento básico, 

desmatamento, habitações em más condições, além da 

ocupação desordenada do solo culminam com ambientes de 

risco à saúde. Essas características são encontradas em 

Jardim Manguinhos, onde a população aterrou e continua 

aterrando o mangue para construção de moradias, além da falta 

de infraestrutura dessas casas, as mesmas não possuem rede 

de coleta de esgoto utilizando o manguezal como via final de 

despejo desses resíduos. Nesse sentido, se faz de extrema 

importância a criação de fossas sépticas na comunidade. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Observa-se que apesar da importância social e 

econômica dos manguezais, além de seu fundamental papel 

para o equilíbrio ambiental dessas áreas, esse ecossistema 

vem sofrendo injúrias ao longo dos anos através das ações 

externas humanas.  Apesar das várias leis com intuito de 

proteção a esse ecossistema, a falta de aplicabilidade a 

ausência de fiscalização culminam com o atual cenário de 

descaso a nível nacional. 

Sendo assim, o Projeto de Intervenção Manguinhos 

Limpo, surge através da compreensão da comunidade acerca 

das principais problemáticas encontradas no território de estudo 

e a reivindicação de mudanças que visem à restauração do 

ambiente. 

Sendo assim a educação popular em saúde tem como 

objetivo de capacitação das pessoas e da comunidade para 

modificarem o seu contexto atual, em benefício da própria 

qualidade de vida e perpetuar o conhecimento entre si. 
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RESUMO: Entre as deficiências do sistema de atenção à 
saúde, está a indisponibilidade de informações adequadas para 
aqueles que prescrevem, dispensam, administram e consomem 
os medicamentos, resultando no uso inapropriado. Além de 
representar riscos à saúde dos usuários por aumentar o 
aparecimento de reações adversas e interações, o uso 
irracional de medicamentos é um grande problema de ordem 
econômica e social.  Baseados neste contexto, o projeto teve 
como objetivo promover o uso racional de medicamentos por 
meio da disponibilização de informação técnica-científica aos 
profissionais, estudantes e população em geral, através da 
implantação e desenvolvimento de um Centro de Informação de 
Medicamentos (CIM) na clínica-escola de um Centro 
Universitário de Campina Grande - PB. Trata-se de um trabalho 
com caráter educativo e orientador, que tem como foco a 
prestação de informação sobre medicamentos para 
comunidade. O serviço trabalha com a informação passiva e a 
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ativa. Além do atendimento das solicitações de informação por 
via passiva, o CIM elabora alertas sobre o uso de 
medicamentos que são expostos na mídia e redes sociais, 
como também de forma impressa. Desse modo, a implantação 
e execução do CIM no município vem contribuindo para o uso 
racional de medicamentos, através do fornecimento de 
informações objetivas e independentes, contribuindo com o uso 
racional de medicamentos. 
Palavras-chave: Serviços de Informação. Educação em 
Saúde. Uso Racional de Medicamentos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais 

de 50% de todos os medicamentos são incorretamente 

prescritos, dispensados e vendidos; e mais de 50% dos 

pacientes os usam incorretamente. Outro dado importante é 

que metade dos países não implementam políticas básicas para 

promover uso racional de medicamentos. A situação é pior em 

países em desenvolvimento, com menos de 40% dos pacientes 

no setor público e menos de 30% no privado sendo tratados de 

acordo com diretrizes clínicas (BRASIL, 2012).  

Muitos são os fatores que contribuem para isso, a 

exemplo da deficiência na formação acadêmica dos 

profissionais de saúde, as propagandas das indústrias 

farmacêuticas, o aumento no número de produtos 

farmacêuticos no mercado, a venda livre de medicamentos sem 

prescrição médica, a automedicação e a falta de informações 

confiáveis para prescritores e usuários (PEREIRA, et al. 2016; 

ARRAIS et al., 2016; ARAÚJO et al., 2015; CEMBRANELLI; 
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FERNANDES, 2014; BARROS; JOANY, 2002; AMERSON et 

al., 2001). 

Segundo, Souza et al. (2014) a morbimortalidade 

relacionada a medicamentos constitui um problema de saúde 

pública, com grande impacto sobre a sociedade e sobre os 

sistemas de saúde, especialmente no que tange às populações 

mais expostas aos fatores de risco: idosos, crianças, presença 

de comorbidades e uso de mais que cinco medicamentos 

concomitantemente. 

Para reduzir esses problemas, a informação é 

fundamental. É preciso selecionar informações provenientes de 

conhecimentos sólidos e independentes e, por isso, confiáveis. 

Também, é importante observar a forma de transmissão das 

informações para os pacientes, pois nem sempre são 

repassadas da maneira adequada para o paciente durante a 

consulta, por parte do profissional prescritor (PORTELA et al., 

2010; MIASSO; CASSIANI, 2004).  

Assim, a qualidade da informação é tão importante 

quanto a qualidade do princípio ativo. A informação é 

fundamental para o êxito da terapêutica indicada, devendo ser 

prestada de forma clara, simples e compreensiva, em função 

das necessidades de cada indivíduo, do nível socioeconômico 

e cultural, e do tipo de medicamento prescrito (PORTELA et al., 

2010).  

Frente a dados como esses, a OMS propõe a adoção de 

Política Nacional de Medicamentos e nela o papel da 

informação sobre medicamentos como componente 

fundamental desta política (VIDOTTI et al., 2000a).  

Nesse contexto, os Centros de Informação sobre 

Medicamentos (CIM), definidos como unidades operacionais 

que oferecem informação técnico-científica sobre 
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medicamentos de forma objetiva e oportuna, constitui uma 

ótima estratégia para suprir a carência de informações 

confiáveis (GRUPO DE TRABAJO REGIONAL SANTO 

DOMINGO, 2008). 

O primeiro Centro de Informação sobre Medicamentos 

foi criado em 1962, no Centro Médico da Universidade de 

Kentucky, nos Estados Unidos, tendo como premissa o fato de 

que a disponibilidade de informação técnico-científica sobre 

medicamentos e sua utilização apropriada são requisitos 

indispensáveis para a promoção do uso racional de fármacos 

(CFF, 2017; SILVA et a.l, 2015). 

Nesse mesmo sentido, esse conceito foi introduzido no 

Brasil a partir de 1992, por meio da formulação de um Sistema 

Brasileiro de Informação sobre Medicamentos (SISMED). 

Subsequentemente, foram criados instituições de Centros de 

Informação sobre Medicamentos por todo o País, com o 

objetivo de auxiliar profissionais e usuários dos serviços de 

saúde na elucidação de questões relacionadas ao uso de 

medicamentos, a partir da consulta a fontes de informação 

atuais, confiáveis e independentes na área (SARTORI et al., 

2013). 

Assim, a meta principal dos CIMs é a promoção do uso 

racional dos medicamentos e para alcançá-la a informação 

prestada deve ser objetiva, imparcial, imune a pressões 

políticas e econômicas (ACURCIO, 2012). Ademais, como em 

muitos casos está em jogo a orientação para a situação clínica 

de um paciente, a informação deve ser fornecida com agilidade, 

em tempo hábil para sua utilização em cada caso (VIDOTTI et 

al., 2000b). 

O serviço trabalha com a informação passiva e a ativa 

(STORPIRTIS et al., 2008): 
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-  Informação passiva: dirigida a resolver soluções de 

problemas relacionados com o uso de medicamentos em caso 

individual, ou seja, responder questões de usuários; 

- Informação ativa: representada por atividades de 

educação, difusão de informações através de folhetes 

informativos, boletins, alertas e etc. 

Baseados neste contexto, pretende-se relatar a 

implementação e desenvolvimento de um CIM na Clínica-

escola da Unifacisa (CIM-Unifacisa), no município de Campina 

Grande - PB, com o objetivo de contribuir na prevenção e na 

resolução de problemas relacionados ao uso de medicamentos 

em casos individuais e gerais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um relato de experiência com abordagem 

descritiva sobre a implementação e desenvolvimento do CIM-

Unifacisa, em uma Clínica-Escola, vinculada a uma faculdade 

particular de Campina Grande, no Estado da Paraíba, no 

período de Maio a Outubro de 2017. 

O CIM-Unifacisa foi implantado em maio de 2017 e conta 

com a participação de estudantes dos cursos de Farmácia e de 

Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Campina 

Grande (FCM-CG), os quais estão entre o 3º e 6º períodos, 

além de Professores Farmacêuticos.  

O serviço funciona de forma presencial das 14 às 18 h, 

de segunda à sexta, na Clínica-escola da instituição, localizada 

no bairro do Itararé, com a presença de no mínimo dois alunos.  

Além da modalidade presencial, a população também podem 
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realizar solicitações de informação através de telefone, redes 

sociais ou via e-mail.  

Todas as informações, sobretudo as respostas às 

solicitações dos estudantes ou profissionais, são 

supervisionadas pelo coordenador do projeto e/ou professores 

colaboradores, antes do repasse da informação, sendo estas 

registradas em formulário específico.  

Ainda, o serviço trabalha com a informação ativa, 

divulgando alertas sobre o uso de medicamentos na mídia e em 

redes sociais, como também de forma impressa, além de 

participar de ações sociais e palestras com fins educativos.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O CIM-Unifacisa surgiu a partir da aprovação do Projeto 

de Extensão "Desenvolvimento e Implantação de um Centro de 

Informação sobre Medicamentos", no edital nº 81/2016 do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão (Nupex) do Centro de Ensino 

Superior e Desenvolvimento (CESED).  

As primeiras atividades foram para selecionar os alunos 

que participariam do projeto. A seleção aconteceu por prova 

escrita e por entrevista, onde foram classificados alunos dos 

cursos de Farmácia e de Medicina, que passaram por 

treinamento específico logo após o processo seletivo. 

Para marcar a inauguração dos serviços do CIM-

Unifacisa, entre os dias 2 e 5 de maio de 2017, foi realizado a II 

Semana de Farmácia e a III Semana de Uso Racional de 

Medicamentos da FCM-CG, com o apoio do Conselho Federal 

de Farmácia (CFF).  

Na palestra de abertura, esteve presente a Dra 

Alessandra Russo, Farmacêutica do Centro Brasileiro de 
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Informação sobre Medicamentos (CEBRIM), de Brasília - DF. A 

palestrante trabalhou o tema "Informação imparcial e 

independente sobre medicamentos como ferramenta para o seu 

uso racional", mostrando a importância dos CIMs.  

Ainda, ao longo da semana foram realizados mini-cursos, 

para a população acadêmica, trabalhando temas relacionados 

ao "Uso Racional de Medicamentos", como 'Uso Racional de 

Fitoterápicos e Plantas Medicinais", "Comunicação 

Farmacêutica", Tratamento de Anemias Carências e o Uso 

Racional de Medicamentos, entre outros.  

Como encerramento do evento, no dia 5 de maio, data 

que é comemorado mundialmente o dia do "Uso Racional de 

Medicamentos" houve a inauguração oficial do CIM- Unifacisa 

em uma das clínicas-escola da instituição, com cobertura dos 

principais sites e emissoras de televisão do município, gerando 

matérias jornalísticas que foram transmitidas no principal 

telejornal do estado e em importante plataforma de notícias. O 

evento e inauguração do serviço também foram noticiadas nas 

redes sociais do CFF e em páginas do Conselho Regional de 

Farmácia da Paraíba (CRF-PB), como pode se observar na 

Figura (1). 
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Figura 1. Página do CRF-PB noticiando ação promovida 

pelo CIM-Unifacisa 

 

 

Fonte: CRF-PB 

 

Após inauguração, no dia 8 de maio iniciaram as 

atividades de forma presencial do CIM-Unifacisa. Alunos 

integrantes do projeto, revezam-se ao longo das semanas para 

atender a demanda passiva. Nestes momentos, os alunos 

aguardam passivamente as dúvidas, que podem ocorrer 

pessoalmente ou através de telefone, e-mail ou mensagens de 

aplicativos.  

Entre os usuários que buscaram o serviço, no período de 

maio a outubro de 2017, cerca de 67% foram do sexo feminino. 
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Já a maioria das dúvidas, cerca de 34%, foram relacionados ao 

uso do medicamento, como sobre a possibilidade de 

fracionamento do comprimido, horário e armazenamento. 

Outras dúvidas, foram relacionadas aos efeitos colaterais e 

reações adversas (22%).  

Importante salientar, que apesar de alguns usuários 

terem procurado o serviço buscando a indicação e/ou 

prescrição de medicamentos, essas solicitações não foram 

atendidas. Isto porque, é proibido ao CIM recomendar 

medicamentos ou indicar a suspensão de tratamento instituído 

pelo médico responsável sem a autorização do prescritor. 

Também, vale destacar, que todas as informações 

prestadas pela equipe de estudantes, foram supervisionadas 

pela coordenação do serviço e/ou professores colaboradores, 

sendo estas registradas em formulário específico.  

Os métodos de ação do CIM não envolvem apenas o 

atendimento da demanda passiva, mas também a abordam as 

ações ativas. Uma das formas de fornecer informação ativa é 

através da participação de ações voltadas para a comunidade. 

A primeira ação que o CIM-Unifacisa participou, foi no 

mês de maio, onde houve várias atividades de conscientização 

sobre o Maio Amarelo, campanha realizada nacionalmente que 

alerta sobre a segurança no trânsito. Na ocasião, o CIM-

Unifacisa trabalhou o risco de dirigir sob efeito de alguns 

medicamentos, apresentado na Figura (2).  
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Figura 2. Material informativo alertando sobre o risco de 

dirigir sob o efeito de medicamentos durante a campanha 

Maio Amarelo 

 

Fonte: CIM-Unifacisa 

 

Outra ação realizada, foi no mês de junho, durante as 

festividades do São João, onde foram montadas barracas 

informativas, trabalhando assuntos como o risco da mistura de 

álcool, bebidas energéticas e medicamentos. Além disso, foi 

confeccionado material informativo sobre o assunto  de forma 

impressa e expostos nas redes sociais oficiais do CIM-

Unifacisa, como na Figura (3). 
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Figura 3. Material informativo alertando sobre o risco de 
misturar álcool e substâncias energéticas 

 
Fonte: CIM-Unifacisa 

 

As redes sociais são instrumentos para disseminação de 

informações. Assim, através das redes, como "Instragram" e 

"Facebook", foi possível divulgar alertas e atualizações sobre 

legislação de medicamentos, formas racionais de uso, novos 

tratamentos, entre outros, como apresentado na Figura (4). 

Dessa maneira, pode ser atingindo um grande público, que 
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além da leitura, compartilhavam as postagens, sendo 

multiplicadores das informações.  

Outras notícias publicadas pelo CIM-Unifacisa, foram 

sobre a retirada de produtos do mercado, estando entre os 

assuntos que os seguidores mostraram mais interesse. Entre 

os temas estavam: “Buscopam é retirado do mercado e tem 

produção suspensa no Brasil”, e “Bezentacil é suspenso 

temporariamente no Brasil”. Tais postagens podem ser 

visualizadas na Figura (5). 

Vale ressaltar, que todas as fontes das notícias 

publicadas pelo CIM-Unifacisa foram provenientes de artigos 

científicos atualizados e de credibilidade, e de órgãos oficiais 

como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Da 

mesma maneira, para a realização das buscas por informações 

para a elaboração das respostas da demanda passiva, utilizou-

se fontes terciárias, secundárias e primárias. 

Além de todos os pontos descritos, o CIM-Unifacisa 

ainda participou ativamente de ações sociais e de campanhas 

voltadas à saúde e qualidade de vida, oferecendo à população 

informações objetivas e independentes sobre medicamentos, 

de modo a contribuir com o seu uso racional . Assim, o CIM-

Unifacisa disseminou informações sobre a importância da 

adesão ao tratamento farmacológico, os riscos da 
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automedicação, o uso de medicamentos em grupos de risco, 

entre outros.   

Figura 4. Publicações de alertas e atualizações sobre 

medicamentos  

 
Fonte: CIM-Unifacisa  
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Figura 5. Publicações sobre retiradas/suspensões de 

medicamentos do mercado  

 

Fonte: CIM-Unifacisa 

 

A promoção das ações sociais visando datas 

comemorativas  também foram executadas. Um destes 

momentos, foi em ação em prol da comemoração do Dia 

Internacional do Farmacêutico, em 25 de setembro, onde o 

Centro participou oferecendo serviços para a comunidade em 

um parque do município de Campina Grande, como pode ser 

visualizado na Figura (6). 
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Figura 6. Atendimento de Integrantes do CIM-Unifacisa em 

ação social 

 
Fonte: CIM-Unifacisa 

 

Entre outras ações, o CIM-Unifacisa desenvolveu 

atividades voltadas para crianças. De forma lúdica foi elaborado 

alguns jogos e brincadeiras para que os integrantes do projeto 

pudessem passar informações para crianças de maneira 

descontraída, como pode ser observado na Figura (7). Ainda, 

outros materiais foram confeccionados para os pais, alertando 

como prevenir acidentes com medicamentos, apresentado na 

Figura (8). 
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Figura 7. Materiais lúdicos produzidos pelo CIM-Unifacisa 

para crianças 

 
Fonte: CIM-Unifacisa 

 

Figura 8. Informativo sobre prevenção de acidentes com 

medicamentos  

 
Fonte: CIM-Unifacisa 
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Ainda, foi realizado atividades em outros municípios, 

onde foram passadas informações sobre medicamentos para 

alunos do ensino médio de uma escola particular, no município 

de Monteiro- PB. Integrantes do Centro realizaram palestras 

abordando a importância do uso racional de medicamento, 

como armazenar adequadamente os remédios em casa e sobre 

o risco da automedicação. 

O CIM também pode ser um forte componente de 

educação e pesquisa, assim os integrantes participantes do 

projeto são estimulados a participarem de palestras e 

apresentações de trabalhos em eventos/congressos. Dessa 

maneira, vários alunos integrantes do projeto, realizam estudos 

de utilização de medicamentos e os publicam em eventos 

científicos.   

 

4 CONCLUSÃO 

 

 A educação para o uso racional de medicamentos é um 

instrumento importante para a atual conjuntura do Brasil, já que 

é claro o uso abusivo, insuficiente ou impróprio de 

medicamentos, levando a alterações orgânicas na população 

além de gastos públicos desnecessários.  

Esse quadro é agravado ainda mais quando os 

profissionais da área de saúde não têm conhecimento científico 

suficiente para auxiliar a população em suas dúvidas ou quando 

não estão aptos a prescrever de forma racional, levando em 

conta o quadro do paciente e suas características pessoais.  

Além disso, a polifarmácia e a automedicação são pontos 

que devem ser discutidos. Os pacientes que não são assistidos 

de forma correta, na maioria das vezes, procuram a 

automedicação, aumentando as chances de agravamento de 
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sua saúde. Muitas vezes, eles utilizam vários medicamentos, 

aumentando ainda mais o risco de interações medicamentosas 

maléficas e de reações adversas.  

Como potencializador desse quadro, o marketing e a 

expansão do mercado farmacêutico influenciam diretamente no 

aumento da aquisição de medicamentos pela população, 

através da distribuição de amostras grátis e de campanhas 

publicitárias que induzem a automedicação. 

A fim de promover o Uso Racional de Medicamentos e a 

Educação em Saúde os CIMs proporcionam soluções concretas 

para os questionamentos da população. Os CIMs tornam-se 

ainda mais importantes, em países em desenvolvimento, como 

o Brasil, onde a fonte de informação de muitos profissionais de 

saúde e de pacientes é aquela exclusivamente produzida pela 

indústria farmacêutica. 

Assim, faz-se necessário preparar os estudantes de 

Medicina e de Farmácia, desde o início de seus cursos, de 

modo a torná-los disseminadores de informações 

independentes, daí a importância de um CIM em um centro 

universitário. Também, é fundamental que os estudantes, como 

futuros profissionais aprendam a busca informações em fontes 

seguras, de modo a garantir a qualidade de seus serviços 

prestados. 

A experiência vivenciada pelo participantes do CIM-

Unifacisa apresentou para os estudantes integrantes, a 

importância da informação para a consolidação do uso racional 

de medicamentos. É fundamental para a equipe de saúde e 

para os pacientes ter acesso a informações objetivas e 

confiáveis, através de um serviço de qualidade,  como o CIM. 

Além disso, a experiência adquirida pelos alunos 

participantes do projeto sedimenta os conteúdos vistos em 
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aulas teóricas, revelando os temas mais cotidianos dos 

profissionais médicos e farmacêuticos. Essa vivência facilita a 

aprendizagem e abre os campos de pesquisa do alunado 

envolvido.  

Dessa forma, o projeto foi uma oportunidade para os 

estudantes dos cursos de Medicina e Farmácia desenvolverem 

um olhar mais crítico e reflexivo sobre o uso de medicamentos 

associando à realidade dos pacientes e suas necessidades. 

Sob a orientação dos professores, o aprendizado e a 

busca por novos conhecimentos extracurriculares consolidaram 

a experiência do CIM-UNIFACISA como única por contribuir 

com o uso racional de medicamentos. 
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RESUMO: OBJETIVO: Relatar uma experiência acerca da 
ferramenta do portfólio que como um potencial instrumento na 
busca de conhecimentos. METODOLOGIA: Trata-se de um 
relato de experiência vivenciado pela autora no Curso de 
Capacitação em Processos Educacionais na Saúde com ênfase 
a facilitação em metodologias ativas de ensino-aprendizagem 
desenvolvido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Sírio Libanês. RESULTADOS: A partir do portifólio, o aluno 
deve desenvolver a capacidade e habilidade de tomadas de 
decisão, preparando-se para a busca ativa e avaliação crítica 
de informações para desenvolver o processo de educação 
permanente. O curso de capacitação proposto pelo Sírio visa à 
formação de profissionais em processos educacionais 
utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem 
visando a potencialização de estratégias de capacitação e 
educação permanente de profissionais de saúde e de melhoria 
da qualidade e segurança da atenção à saúde, bem como na 
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orientação da elaboração de projetos aplicativos. 
CONCLUSÃO: O portfólio é utilizado como instrumento de 
estimulação e como fator de ativação do processo reflexivo. O 
uso do portfólio tem como objetivo o desenvolvimento da 
capacidade de reflexão sobre a prática, partindo daí, a 
possibilidade de articular conhecimentos teóricos e intervir no 
processo de trabalho, trabalhando a problematização. Por meio 
deste instrumento, são fortalecidas as habilidades de análise, 
síntese, expressão e a criatividade.  
Palavras-chave: Portfólio. Ensino-aprendizagem. 
Metodologias ativas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As novas formas de projetos educacionais pautadas em 

metodologias ativas apresentam uma abordagem 

construtivista, em que se estimula a capacidade de aprender a 

aprender, partindo de um conhecimento prévio já existente, de 

um agir sobre a realidade, advindo de um momento crítico e 

reflexivo de suas próprias ações e atitudes. Através dessa 

metodologia, é reforçado o estímulo de trabalho em equipe, 

com troca de saberes e experiências, sendo possível 

desenvolver a capacidade de respeitar o outro, expor opiniões, 

fazer e receber críticas de forma construtiva, bem como uma 

maior interação/proximidade entre o facilitador/aluno e o 

aluno/aluno. Assim, valorizam-se mais o processo de aquisição 

do saber, do que o saber propriamente dito. 

Marin e colaboradores (2010) revelam que na utilização 

de métodos ativos de aprendizagem, evidencia-se a 

necessidade de mudança no papel do estudante, que precisa 

assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem. No 

processo de aprendizagem ativa, o estudante deve ser capaz 
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de propor questionamentos que tenham relevância para o 

contexto, além de solucioná-los por meio de buscas em 

diferentes fontes, considerando a necessidade de trazer 

repostas confiáveis e atualizadas a serem confrontadas nos 

grupos de discussões. 

Sendo assim, extraímos do exposto a necessidade de 

mudança de prática do ensino “tradicional”, tendo o professor 

como o detentor do saber e o aluno como o receptor de 

informações, para o ensino com uso das metodologias ativas, 

onde o professor é o facilitador da aprendizagem, que instiga o 

aluno a procurar o aprendizado, tornando-os seres críticos e 

reflexivos de suas próprias ações. 

As novas formas de projetos educacionais pautadas em 

metodologias ativas apresentam uma abordagem 

construtivista, em que se estimula a capacidade de aprender a 

aprender, partindo de um conhecimento prévio já existente, de 

um agir sobre a realidade, advindo de um momento crítico e 

reflexivo de suas próprias ações e atitudes. Através dessa 

metodologia, é reforçado o estímulo de trabalho em equipe, 

com troca de saberes e experiências, sendo possível 

desenvolver a capacidade de respeitar o outro, expor opiniões, 

fazer e receber críticas de forma construtiva, bem como uma 

maior interação/proximidade entre o facilitador/aluno e o 

aluno/aluno. Assim, valorizam-se mais o processo de aquisição 

do saber, do que o saber propriamente dito. 

Marin e colaboradores (2010) revelam que na utilização 

de métodos ativos de aprendizagem, evidencia-se a 

necessidade de mudança no papel do estudante, que precisa 

assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem. No 

processo de aprendizagem ativa, o estudante deve ser capaz 

de propor questionamentos que tenham relevância para o 
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contexto, além de solucioná-los por meio de buscas em 

diferentes fontes, considerando a necessidade de trazer 

respostas confiáveis e atualizadas a serem confrontadas nos 

grupos de discussões. 

Sendo assim, extraímos do exposto a necessidade de 

mudança de prática do ensino “tradicional”, tendo o professor 

como o detentor do saber e o aluno como o receptor de 

informações, para o ensino com uso das metodologias ativas, 

onde o professor é o facilitador da aprendizagem, que instiga o 

aluno a procurar o aprendizado, tornando-os seres críticos e 

reflexivos de suas próprias ações. 

O antigo modelo pedagógico de ensino aprendizagem 

era centralizado na figura do professor, tendo por 

consequência, limitações de possíveis interferências críticas e 

criativas de alunos e professores. 

Concernente ao uso de metodologias ativas como novo 

processo de construção da aprendizagem, a utilização do 

portfólio representa uma potente ferramenta de avaliação no 

ensino aprendizado. 

Em um estudo realizado no Chile, observou-se baixa 

utilização de novas metodologias de ensino, como as 

metodologias participativas, demonstrando que o portfólio, por 

ser um instrumento inovador, deveria ser inserido no processo 

de ensino aprendizagem de todos os cursos (GUERRERO, 

2010). 

Segundo Otrenti (2011) o portfólio consiste em uma 

coletânea de informações reunidas pelo aluno, em uma pasta, 

trazendo suas reflexões e situações vivenciadas durante o 

curso. Na construção do portfólio o aluno vive em constante 

movimento de ação-reflexão, tornando essa ferramenta um 

processo contínuo e dinâmico de aprendizagem. Ainda 
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segundo o autor, ao se fazer uma análise do conteúdo descrito 

no portfólio o aluno/ facilitador abandona a concepção de 

avaliação quantitativa, pois os processos de aprendizagem são 

diferentes tornando impossível homogeneizar a avaliação. 

Silva & Tanji (2008) afirmaram que a educação moderna 

foca a formação de profissionais críticos-reflexivos, capazes de 

problematizar a realidade e realizar mudanças, participando 

ativamente do processo de ensino-aprendizagem, tornando-se 

mais seguros e confiantes após a utilização do portfólio. 

O portfólio pode ainda ser definido como uma construção 

das produções feitas pelo aluno, apresentando as evidências 

de sua aprendizagem. O mesmo deve ser organizado pelo 

aluno, permitindo a ele, ao professor e a quem tiver acesso, de 

observar seu crescimento e acompanhar seu progresso (VILAS 

BOAS, 2007). 

De acordo com Sá (2008), o portfólio modifica os padrões 

tradicionais de avaliação, uma vez que permite a integração do 

aluno com o professor, a interdisciplinaridade por meio da união 

de diversos assuntos no mesmo espaço, a avaliação da 

evolução do aluno, estimula a curiosidade, a independência e a 

auto-estima, ficando a critério do aluno a escolha do tema para 

a produção do portfólio. 

Dessa forma, o portfólio retrata a trajetória de 

aprendizagem do educando, sendo observado sua evolução e 

o nível de aprendizado, estando inserido na avaliação formativa 

– que pode ser entendida como sendo aquela que permite a 

avaliação do aluno, professor e da instituição, não 

desempenhando caráter punitivo e excludente, mas sim 

comprometidos com o sucesso e a aprendizagem de todos. 

Esse trabalho tem como objetivo relatar e analisar a 

trajetória do aluno frente ao desenvolvimento do processo de 
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aprendizagem do Curso de Capacitação em Processos 

Educacionais na Saúde, com ênfase em facilitação de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem do Instituto de 

Ensino e Pesquisa Sírio Libanês. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo consiste em um relato de experiência 

vivenciado pela autora no Curso de Capacitação em Processos 

Educacionais na Saúde. Este curso trazia com ênfase a 

facilitação em metodologias ativas de ensino-aprendizagem e 

foi desenvolvido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital 

Sírio Libanês. As reflexões trazidas aqui se pautaram tanto nas 

atividades presenciais do curso como nas atividades 

desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês, 

juntamente com algumas parcerias, vem desenvolvendo 

projetos voltados à capacitação de profissionais do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A capacitação em processos 

educacionais na saúde, com ênfase em facilitação de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, ao qual estamos 

participando, articula-se com os projetos educacionais de apoio 

ao SUS, visando capacitar os facilitadores para atuarem nos 

cursos de especialização propostos pelo Sírio (Gestão da 

Clínica nas Regiões de Saúde, Regulação em Saúde no SUS e 

Educação na Saúde para Preceptores do SUS). 

O curso de capacitação proposto pelo Sírio visa à 

formação de profissionais em processos educacionais 
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utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

visando a potencialização de estratégias de capacitação e 

educação permanente de profissionais de saúde e de melhoria 

da qualidade e segurança da atenção à saúde, bem como na 

orientação da elaboração de projetos aplicativos. 

Antes de iniciarmos o curso de capacitação, houve 

algumas etapas de classificação, com processo seletivo onde 

tivemos que enviar nosso email e preencher uma ficha de 

inscrição contendo nossos dados pessoais, nossa escolha pelo 

curso, bem como nossa trajetória profissional e função atual. 

Após análise de currículo e ficha de inscrição, a segunda etapa 

tratou-se de entrevista exemplificando o porquê de ser você a 

escolhida para a função de facilitadora de um dos cursos, e 

porque a escolha daquele curso, bem como a implicação este 

trará para sua vida profissional. Seguidas as etapas, foram10 

os selecionados para participar do curso de capacitação de 

processos educacionais na saúde. 

O curso de capacitação está organizado em torno da 

vivência e reflexão das atividades relacionadas ao trabalho, 

com simulação da realidade e com encontros presenciais e a 

distância, por meio da plataforma virtual. As atividades do curso 

foram desenvolvidas sob uso de metodologias ativas pautadas 

em situações-problemas, oficinas de trabalho, “a viagem”, 

aprendizagem auto-dirigida (AAD), portfólio e o trabalho de 

conclusão de curso (TCC). 

Tivemos encontros freqüentes, 3 (três) vezes por 

semana - quartas, quintas e sextas-feiras, a partir de novembro 

de 2013 até março de 2014. Eram encontros sempre muito 

produtivos, pautado em metodologias ativas, com abordagem 

construtivista, que sempre nos levava a refletir a prática, 

avaliando o processo de construção de novos significados, 
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buscando informações, elaborando nossas questões de 

aprendizagens (QA) acerca da problemática e formulando 

hipóteses para a resolução do problema proposto, bem como 

trazendo o consolidado acerca das pesquisas realizadas no 

formato de uma nova síntese. 

A importância do portfólio como potente estratégia de 

ensino-aprendizagem me possibilita observar o 

comprometimento com o processo, realizando uma análise de 

reflexão sobre a prática, o aumento da interação entre 

facilitador e aluno e a autonomia para tomada de decisões. É 

perceptível também a ação crítica reflexiva sobre as práticas 

desenvolvidas, estimulando a busca do conhecimento e 

desenvolvendo a criatividade de cada um, juntamente com a 

capacidade de fazer e receber críticas. Segundo Paulo Freire 

(2006), no livro “Pedagogia do Oprimido” no diálogo entre 

facilitador e aluno, o facilitador também é educado enquanto 

educa, tornando-se ambos os sujeitos do processo de 

crescimento onde os argumentos de autoridade não têm valor. 

O portfólio é visto como instrumento de aprendizagem e 

de avaliação que privilegia o desenvolvimento do pensamento 

crítico-reflexivo, da independência intelectual e da criatividade 

(SÁ CHAVES, 2000). Além de instrumento de avaliação, 

também serve de acompanhamento e como eixo organizador 

do trabalho pedagógico. 

O portfólio tem de potencializar as reflexões das práticas 

vividas e a maneira como esse instrumento assegura a 

construção do conhecimento não só de caráter profissional, 

mas também pessoal. Esse processo elaborativo de reflexões 

constantes sobre a própria prática irá refletir não só no 

educando, como também no educador (SILVA & TANGI, 2008). 
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Ao iniciar a construção do portfólio, descrevo as 

atividades desenvolvidas a cada encontro, as questões de 

aprendizagens colocadas para formulação das sínteses 

individuais - a partir da discussão da situação problema e da 

proposição de hipóteses, percebo que o mesmo se torna um 

instrumento reflexivo da prática, permitindo um 

desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos no 

processo, no caso, o facilitador e o aluno. O portfólio é um 

instrumento avaliativo o qual se aprende a aprender, fazendo e 

construindo. 

A partir das etapas de confecção do portfólio, pude 

observar que o uso dessa ferramenta permitiu a construção de 

uma identidade mais crítica e reflexiva; trazendo reflexão sobre 

as práticas desenvolvidas, assegurando a construção do 

conhecimento profissional e pessoal, buscando transformar a 

prática a partir da busca de novos conhecimentos. Vale 

salientar ainda, que o mesmo propiciou a auto-avaliação e a 

avaliação formativa; refletindo sobre as experiências; 

estimulando a criatividade, relacionando a teoria e a prática; 

desenvolvendo a capacidade de aceitar e receber críticas. Com 

o acompanhamento de sua própria evolução, compartilhando 

as idéias, emoções, angústias, vitórias, o próprio crescimento, 

bem como focalizar-se no processo de ensino-aprendizagem. 

O portfólio torna-se um dossiê qualificado de 

informações, onde consta toda trajetória percorrida no curso, 

com as atividades desenvolvidas, sendo visto também como um 

disparador de processos de aprendizagem. Vale salientar ainda 

que uma das maiores vantagens oferecidas por ele, a meu ver, 

é o desenvolvimento do pensamento reflexivo. 

Refletindo acerca do papel do portfólio em meu processo 

de aprendizagem, percebo que diante de inúmeras atividades 
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realizadas durante o curso, o fato de descrever aquelas que me 

chamaram maior atenção no portfólio - facilitou a 

ressignificação de meu processo de ensino-aprendizagem, 

proporcionando evidências do conhecimento que foram 

construídas durante todo o processo, as estratégias utilizadas 

para aprender e a disposição de elaborá-lo no intuito de se 

tornar uma ferramenta de aprendizagem diária. 

Na educação (Centra, 2014), entende-se portfólio como 

uma coleção das produções do aluno, as quais apresentam as 

evidências de sua aprendizagem. Por conseguinte, é um 

trabalho organizado pelo próprio educando, tendo o 

professor/facilitador ao seu lado como propositor e mediador 

das atividades, assinalando caminhos, e não induzindo às 

trilhas. Desta forma, pode-se entender que o portfólio é uma 

metodologia de aprendizagem e avaliação construída ao longo 

de uma caminhada escolar. 

“O portfólio – oriundo das artes, passando à educação e, 

posteriormente, à saúde – teria a capacidade de fomentar o 

desenvolvimento da autorreflexão, permitindo ampliar a visão 

crítica do estudante quanto à sua formação”(FREIRE, 2013). Os 

portfólios são elaborados de forma a reconhecer habilidades e 

fragilidades, podendo ser exploradas e superadas, fomentando 

pessoas ativas, autônomas, conscientes e livres para criar sua 

trajetória em busca da construção de conhecimentos. 

Tendo o portfólio como um instrumento avaliativo, Alonso 

(2002) refere que: 

 
“... aprender é dar sentido e significado à realidade, 

isto é, compreender,relacionar e sentir para poder 

aplicar e agir, a avaliação tem de procurar caminhos 

e estratégias condizentes que permitam evidenciar 

em que medidas e de que forma os estudantes vão 
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atribuindo significado às experiências de 

aprendizagem.” 

 

Pautado no exposto, o portfólio nos serve como 

instrumento de aprendizagem, na medida em que estimula a 

auto-avaliação, levando a um feedback e a reflexão, 

identificando pontos fortes e fracos do decorrer do processos 

quais necessitam de um maior aprofundamento ou 

desenvolvimento do conhecimento. Sendo assim, o portfólio 

constitui-se de um rico contexto metodológico, desenvolvendo 

capacidades de argumentação, expressão, escrita, 

organização, pesquisa, autonomia e responsabilidade no 

processo de aprendizagem. 

Na tentativa de sintetizar o que venho tentando expor, 

Grilo e Machado (2005) nos trazem que o uso do portfólio 

retrata um processo reflexivo sistematizado e continuado, 

centrado sobre as múltiplas dimensões da prática; trazendo 

também questionamentos sistemáticos sobre a prática, no 

processo de trabalho; proporcionando o desenvolvimento do 

aluno a partir de suas próprias experiências, motivações e 

necessidades; bem como oportunizando também, o processo 

de auto-avaliação do aluno, baseados em seus pontos fortes e 

suas fragilidades, reconhecidas por eles próprios, e a 

oportunidade de trazer uma avaliação mais dinâmica, 

fundamentada e participativa. 

As informações registradas no portfólio subsidiam o 

facilitador e o aluno em seus processos de trabalho, nas 

atividades de autorreflexão que antecedem a autoavaliação. Os 

estudantes aprendem a refletir sobre sua experiência 

acadêmica, bem como avaliá-la. Assim, o portfólio se torna um 

importante instrumento de avaliação, em que há a ativa 
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participação dos alunos, onde selecionam os melhores 

fragmentos de seus trabalhos para incluí-las no portfólio 

(VILLAS BOAS, 2010). 

O estudante é um participante ativo no processo de 

avaliação, podendo ser destacado como “avaliadores 

conscientes das suas próprias histórias enquanto aprendizes”. 

Levando em consideração alguns aspectos trazidos por 

Krozeta (2008), a auto-avaliação - proporcionada pela 

construção do portfólio, pode ser utilizada como um dos 

instrumentos de aprendizagem promovendo, 

consequentemente mudança na formação profissional. Assim, 

é perceptível que o elevado grau de aceitação do portfólio se dá 

pela promoção da auto-estima, da motivação, do exercício da 

autonomia, da responsabilidade e do compromisso do aluno 

diante dos dados que essa auto-avaliação proporciona. 

Analisando sua concepção, o portfólio pode ser tratado 

como um instrumento de avalição alternativa, capaz de superar 

os conflitos históricos e o apego excessivo às notas. Os autores 

em questão defendem, ainda, o portfólio como estratégia que 

possibilita práticas de avaliações emancipatórias, coerentes 

com o processo de ensino, uma vez que esse deve estar 

comprometido com a formação crítica e reflexiva do aluno 

(SORDI, 2006).  

Ainda complementando essa reflexão, Gonçalves (2006) 

nos traz que o portfólio pode ajudar a respeitar e reconhecer as 

diferenças de aprendizagem, não promovendo uma 

aprendizagem apenas superficial, mas algo que realmente 

transmita aos alunos orgulho e posse daquilo que fizeram com 

tanto empenho e dedicação. 

Essa ferramenta vem de encontro às concepções de 

Paulo Freire, nas quais o processo ativo de ensino-
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aprendizagem assume a construção do conhecimento que por 

sua vez não remete apenas à simples transferência de 

conhecimentos, mas sim ao ato de criar possibilidades no 

processo pedagógico que levem o educando à sua própria 

produção e construção. No entanto, a mudança no processo de 

ensino-aprendizagem apresenta-se como um grande desafio, 

pois busca a ruptura com os modelos de ensino tradicional e a 

formação de profissionais preocupados com o cuidado 

humanizado e voltados para os princípios e diretrizes do SUS 

(IOCHIDA, 2003). 

Essa concepção educativa e problematizadora, contrária 

a concepção bancária, difunde a análise, discussão e 

reconstrução dos saberes a partir do diálogo em uma relação 

horizontal professor-aluno que não se restrinja as situações 

formais de ensino-aprendizagem.  

As perspectivas inovadoras que se colocam no cenário 

profissional dos educadores e educandos como práticas 

estranhas devido ao desconforto diante do desconhecido, é 

motivadora e dinâmica no sentindo que os mesmos iniciem 

mudanças em seus modos de pensar e julgar baseadas em 

dimensões problematizadoras. 

Dessa maneira a educação elaborada a partir dos 

saberes prévios, da ação-reflexão-ação do aperfeiçoando 

durante o portifólio possibilita a constituição da aprendizagem 

significativa por meio do comportamento crítico reflexivo de 

modo que o conhecimento terá aplicabilidade e relevância na 

vida do aperfeiçoando e dos programas de residências a qual 

fazem parte. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Observando o papel do portfólio no contexto de ensino-

aprendizagem o mesmo representa uma estratégia 

potencializadora na formação do conhecimento de forma 

reflexiva, visando a progressão na formação dos sujeitos 

envolvidos no processo, de forma a permitir uma avaliação de 

cooperação e participação, havendo grande interação entre o 

facilitador e o aluno. 

A criação de um portfólio motiva o aluno a buscar 

diferentes formas de aprender, onde sua produção revela a 

capacidade e potencialidades que poderão ser apreciadas pelo 

facilitador e várias outras pessoas que tiverem acesso a ele. 

Dessa maneira, podemos concluir que o uso do portfólio 

promove o desenvolvimento de importantes habilidades, como 

a reflexão, a auto-avaliação e a análise crítica. . Assim, elaborar 

um portfólio nos possibilita vivenciar um processo de ação – 

reflexão todos os dias, além de propiciar um processo de ensino 

aprendizagem dentro de uma nova concepção de ensino 

formadora e dialógica. 

O uso do portfólio como potente ferramenta 

metodológica fomenta o desenvolvimento da auto-reflexão, 

permitindo ampliar a visão crítica do estudante quanto a sua 

formação e nos dá a oportunidade de ofertar um processo 

reflexivo sistematizado e continuado, centrado em múltiplas 

dimensões da prática. Assim o portfólio contem as atividades 

realizadas pelo estudante de forma implícita ou explícita, tanto 

a nível racional quanto no âmbito de suas intenções enquanto 

aprendiz. 

A perspectiva de avaliação atrelada ao uso do portfólio 

transforma o momento da avaliação em etapa de 
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aprendizagem, de caráter formativo, onde é possível verificar e 

avaliar o progresso do estudante, comparando a suas 

produções (COTTA, 2016). 

Ao partilhar idéias, incertezas, sensações, medos e 

angústias, o portfólio nos permite fornecer informações 

importantes, tanto para a avaliação quanto para o decorrer da 

descrição do processo de ensino-aprendizagem, sendo assim 

um importante instrumento para formação profissional e 

crescimento. 

Embasado nessa perspectiva, entende-se que o objetivo 

maior da avaliação mediante à utilização dos portfólios é dar 

condições para que os próprios alunos tenham um olhar atento, 

uma atitude crítica e reflexiva em relação aos dados que 

emergem no seu processo de aprendizagem. O processo de 

auto avaliação também é uma habilidade que se busca 

desenvolver nessa metodologia de trabalho. 

O portifólio apresentam como uma ferramenta no ensino 

superior em saúde e demonstra ser de fundamental importância 

para o desenvolvimento e consolidação das práticas 

profissionais avaliativas visando à formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, implicando num caminho 

adequado para a avaliação continuada e favorecendo o 

desenvolvimento do aluno e tendo como consequência uma 

melhor qualidade no ensino.  
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RESUMO: Atuar junto a adolescentes para fortalecer as 
potencialidades que favorecem o adolescer saudável e 
contribuem na estruturação de um jovem consciente, crítico, 
reflexivo e cidadão, contempla o desenvolvimento de políticas 
públicas exitosas, nas quais seja possível a promoção da saúde 
e o planejamento de ações. Objetivou-se compreender de que 
modo os profissionais da saúde e/ou educação manifestam a 
competência Comunicação no processo formativo junto ao 
adolescente multiplicador do Programa Saúde na Escola. 
Estudo exploratório, com abordagem qualitativa, realizado no 
município de Barbalha, Ceará. Realizou-se entrevista 
semiestruturada com sete sujeitos membros do Grupo Gestor 
Municipal e/ou Grupo de Trabalho Intersetorial do Programa 
Saúde na Escola. Os dados oriundos das entrevistas foram 
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organizados conforme a Análise de Conteúdo e com base no 
referencial teórico do Modelo de Competências do 
Multiplicador. Demonstrou-se que a comunicação foi elemento 
essencial para multiplicadores e evidenciou-se, no processo 
formativo de adolescentes multiplicadores, a preocupação dos 
profissionais em utilizar técnicas e tecnologias apropriadas para 
o público adolescente a fim de realizar uma formação efetiva. 
Reconheceu-se ainda que vias de comunicação acessíveis aos 
adolescentes no processo formativo de multiplicadores foram 
essenciais, enquanto habilidades e atributos para efetivação 
desta competência. O Modelo adotado neste estudo apresenta 
atributos fundamentais para o desenvolvimento de 
competências necessárias para formação de multiplicadores 
efetivos, podendo ser adotado como norteador dos processos 
formativos. 
Palavras-chave: Saúde do escolar. Comunicação. 

Adolescente. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Atuar junto a adolescentes para fortalecer as 

potencialidades que favorecem o adolescer saudável e 

contribuem na estruturação de um jovem consciente, crítico, 

reflexivo e cidadão, contempla o desenvolvimento de políticas 

públicas exitosas, nas quais seja possível a promoção da saúde 

e o planejamento de ações, cujas metodologias sejam 

construídas em parceria com e para este público, garantindo a 

escuta, o acolhimento, o conhecimento do contexto de vida e 

compartilhamento de decisões, compreendendo a melhor 

maneira de intervir sobre as realidades com ações exequíveis 

(MACHADO et al., 2015). 

 No desenho e execução das políticas públicas 

brasileiras, nota-se um esforço na constituição, discussão e 
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implementação de estratégias, programas e ações 

direcionadas ao público adolescente, elucidando avanços no 

campo da saúde coletiva, envolvendo setores como saúde e 

educação. Pode-se pontuar neste contexto, a Estratégia Saúde 

da Família (ESF) e o Programa Saúde na Escola (PSE), cujas 

ações vão ao encontro dos jovens mediante atividades no 

ambiente das unidades básicas de saúde, escolas, seio familiar 

e comunidade, para promoção da saúde e sinalização dos 

riscos existentes na rede de interação, fortalecendo-os e 

diminuindo as vulnerabilidades (COELHO et al., 2015; 

MACHADO et al., 2016). 

 O PSE é uma estratégia de integração dos setores de 

saúde e educação que se pauta na união entre escola e rede 

básica de saúde, considerando as distintas características 

culturais e práticas existentes na extensão do território 

brasileiro. Responsabiliza-se em proporcionar atividades aos 

adolescentes, respeitando o saber popular e formal, na 

construção de propostas que façam sentido para os sujeitos 

envolvidos, sejam eles estudantes, professores, profissionais 

de saúde, gestores e/ou população na qual a escola e a unidade 

básica de saúde estejam inseridas (CORD et al., 2015; SILVA et al., 2014). 

 O programa organiza-se em componentes que envolvem 

a avaliação das condições e promoção de saúde, prevenção de 

agravos, e a formação de gestores e equipes de saúde e 

educação através de atividades de educação permanente, a fim 

de capacitá-los em relação à atenção à saúde e formação de 

adolescentes protagonistas e multiplicadores de ações para o 

PSE (BRASIL, 2011). 

 No âmbito do PSE, formar adolescentes multiplicadores 

consiste em 864nvolve-los em processos formativos que 

propiciem o desenvolvimento de competências para atuar 
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estrategicamente no programa e em seu processo de ensino-

aprendizagem, por meio de habilidades que recursem conhecer 

temáticas elementares à vida e campos afins, principalmente 

relacionados à saúde. A aproximação com os profissionais 

articuladores da estratégia é indispensável, uma vez que 

permite identificar necessidades e auxiliar na tomada de 

decisão consciente frente às particularidades do contexto 

vivenciado, possibilitando uma atuação em pares (SIQUEIRA-

BATISTA et al., 2013). 

 A aquisição de competências acompanha as 

transformações sociais vividas no mundo contemporâneo que 

motivam a necessidade de repensar alternativas para a 

formação, abrindo espaço para reorganização dos processos 

de ensino-aprendizagem (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2013). As 

dimensões saúde e educação no PSE favorecem a articulação 

de ações ideais para formação do adolescente multiplicador a 

partir do desenvolvimento de competências.  Destaca-se que 

neste estudo a comunicação, enquanto competência, reflete na 

perspectiva da promoção da saúde, nas interações sociais, 

incidindo nos afetos referentes à forma como fazer críticas, 

cumprimentos, como solicitar e recusar, bem como manter uma 

conversação e saber ouvir o outro (CAIRES; BERNADO, 2013). 

 Comunicação compõe o Modelo de Competências do 

Multiplicador, que pontua oito competências essenciais para 

ações efetivas do multiplicador, formado, além desta, pelas 

competências: ação estratégica, empatia, flexibilidade, 

percepção realística, persuasão, postura e visão global. Este 

modelo é viável para todos aqueles que possuam função de 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem, esteja este no 

âmbito educacional, social, político ou organizacional (CAIRES; 

BERNADO, 2013). 



COMPETÊNCIA COMUNICAÇÃO NA FORMAÇÃO DE ADOLESCENTES 
MULTIPLICADORES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

866 
 

 A competência Comunicação, interesse deste estudo, no 

modelo em questão, está intimamente ligada à ação estratégica 

e relaciona-se à capacidade de aplicar diversas mídias para 

diferentes cenários; expressar-se bem, de tal modo que possa 

ser facilmente compreendido pelos ouvintes; ouvir, processar e 

compreender as diferentes necessidades dos ouvintes; gerar 

feedback do grau de aprendizagem obtido pelos ouvintes nas 

atividades realizadas; possuir conhecimentos fundamentais de 

conceitos didático-pedagógicos; saber preparar material 

didático de apoio; e utilizar técnicas de dinâmica de grupos nas 

atividades realizadas (CAIRES, 2012). 

 Nesta conjuntura, sinaliza-se e reforça-se a concepção 

de que uma formação para adolescentes multiplicadores que 

adote o desenvolvimento de competências pode alcançar 

resultados positivos para a prática desses adolescentes junto a 

outros, estimulando o processo de comunicação com vista ao 

enfrentamento das vulnerabilidades comuns nesta fase do ciclo 

vital.  

 Questionou-se então: a comunicação, enquanto 

habilidade em ouvir e transmitir mensagens, é desenvolvida no 

PSE pelos profissionais de saúde e da educação engajados na 

formação de adolescentes, com a finalidade de produzir ações 

efetivas de promoção da saúde? 

 Frente a estes aspectos, apoiando-se no Modelo de 

Competências do Multiplicador (CAIRES; BERNADO, 2013), 

enquanto referencial teórico, este estudo teve como objetivo 

compreender de que modo os profissionais da saúde e/ou 

educação manifestam a competência comunicação no 

processo formativo junto ao adolescente multiplicador do PSE. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo exploratório, com abordagem qualitativa, 

realizado no município de Barbalha, Ceará, no período de 

março a outubro de 2015. No município em questão, as 

atividades do PSE foram iniciadas em 2012, envolvendo 20 

equipes de saúde da família, e 33 escolas, das 83 existentes na 

rede pública de ensino.  

Realizou-se escuta na gestão do município, com duas 

informantes-chave, uma enfermeira do PSE e a coordenadora 

municipal do programa no qual se estabeleceu o 

desenvolvimento de um processo de formação de adolescentes 

para tornarem-se multiplicadores. O contato prévio com estas 

profissionais objetivou elucidar o processo de formação de 

adolescentes multiplicadores no contexto do PSE no município, 

permitindo a identificação dos profissionais com potencial para 

serem informantes do estudo. 

Tendo como referência os profissionais envolvidos em 

processos formativos para os adolescentes do município, 

buscou-se os integrantes do Grupo Gestor Municipal (GGM) e 

Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) do PSE, que contavam 

com 18 membros, representantes da Secretaria Municipal de 

Saúde, da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho 

Tutelar e da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. 

Elencaram-se como critérios de inclusão para os profissionais: 

ser integrante atuante do GGM ou GTI do PSE por pelo menos 

seis meses e aceitar contribuir voluntariamente; e como critérios 

de exclusão: estar afastado das atividades do programa no 

momento da coleta de dados e não ter participado de ações de 

formação com adolescentes. Após aplicação dos critérios de 
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inclusão e exclusão a amostra registrou-se com sete 

participantes. 

A aproximação com os profissionais se deu por meio de contato 

telefônico e posterior apresentação presencial do trabalho e seu 

objetivo. A condução da coleta de dados foi realizada por uma 

das pesquisadoras, com experiência na área e formação em 

pós-graduação stricto sensu. Os dados foram obtidos por meio 

de entrevista semiestruturada, com duração média de 40 

minutos, aplicada individualmente em local reservado e 

orientada por um roteiro que contemplava características dos 

sujeitos e questionamentos acerca do objeto de investigação. 

Ressalta-se que um teste foi realizado com uma 

informante-chave da Secretaria de Saúde de Barbalha-CE para 

verificar a necessidade de adequação das perguntas para 

alcance de maior objetividade e clareza das mesmas. As 

adaptações necessárias foram feitas pelos pesquisadores. 

As entrevistas foram gravadas em áudio digital e 

posteriormente transcritas. O material advindo das transcrições 

foi organizado mediante a técnica de Análise de Conteúdo, 

segundo Bardin (2011). O processo de organização foi 

orientado pelas fases de: 1) pré-análise, mediante leitura da 

transcrição das entrevistas para uma apropriação do processo 

formativo no município; 2) exploração do material, com a 

identificação dos temas advindos das falas e consequente 

agrupamento nas categorias analíticas, adotadas a partir do 

referencial proposto pelo estudo; e 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, a partir do Modelo de 

Competências e literatura sobre a temática. 

Durante a condução do estudo atentou-se para as questões 

éticas relacionadas a pesquisa com seres humanos, conforme 

diretrizes e normas regulamentadas na Resolução 466, de 12 
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de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, tendo 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Regional do Cariri (URCA) sob parecer nº 953.761. 

Para garantir o anonimato dos envolvidos, adotou-se a 

letra F correspondente a cada um dos Formadores 

entrevistados, seguida de um numeral que sinalizava o 

quantitativo de profissionais, no caso: F.1, F.2, F.3 ... Fn, até a 

última entrevista realizada com os profissionais. 

Utilizou-se como guia na construção deste artigo os itens 

que compõe o checklist Consolidated criteria for reporting 

qualitative research (COREQ), a fim de garantir a manutenção 

do rigor metodológico. Trata-se de um instrumento 

desenvolvido para assegurar uma completa e transparente 

descrição da pesquisa qualitativa em saúde (TONG; 

SAINSBURY; CRAIG, 2007). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo sete profissionais, todas do sexo 

feminino, com idade entre 23 e 32 anos. Entre as entrevistadas, 

uma estava vinculada ao setor da educação e as demais ao 

setor da saúde. No que se refere ao estado civil, cinco eram 

solteiras e as demais (duas) casadas.  

Sobre a escolaridade, todas possuíam nível superior 

completo. Das sete, seis possuíam nível de pós-graduação (lato 

sensu), seguido de uma que estava cursando mestrado (stricto 

sensu). Seis profissionais eram enfermeiras e uma era 

profissional de educação física.  

Os discursos das participantes fazem alusão ao 

processo formativo de adolescentes multiplicadores já realizado 
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no contexto do PSE no município. As ações do PSE são 

desenvolvidas nesta realidade em duas dimensões: 

campanhista, com atividades pontuais conforme propostas 

orientandas pelo Ministério da Saúde e gestões estaduais e 

municipais; e educação em saúde, com propostas regulares 

pautadas nas temáticas do componente promoção da saúde e 

prevenção de agravos, tais como enfrentamento ao uso de 

álcool e tabaco, combate a violência e fortalecimento da cultura 

de paz, alimentação adequada e saudável e prática de exercício 

físicos. 

Nesta conjuntura, de modo pontual, foi realizado a 

formação de adolescentes escolares multiplicadores, a fim de 

torna-los aptos a reproduzir as boas práticas de saúde, cuidado 

e qualidade de vida no contexto escolar junto aos seus pares. 

Este evento pode ser compreendido como estratégia para 

efetivação do programa no âmbito da educação e da saúde 

municipal. 

A formação dos multiplicadores neste estudo engloba a 

ampliação de competências dos participantes, tais como a 

Comunicação, para atuarem compartilhando o conhecimento e 

incentivando o desenvolvimento de habilidades e atitudes que 

reflitam em melhorias de bem-estar e saúde. 

 

Categoria 01 – A comunicação como elemento essencial para 

multiplicadores. 

A competência Comunicação ficou evidenciada na 

formação dos multiplicadores mediante relatos de que o 

processo formativo valorizava a interação, liderança e 

transmissão de conhecimentos.  
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[...] daquele grupo que participou, é aquele que fosse 

mais comunicativo, que interagisse mais com a turma, que 

tivesse já aquele sentido de liderança vamos dizer... e aceitasse 

ser multiplicador, a gente fazia essa capacitação com eles. (F2) 

 

É a questão da comunicação, interação, com a turma. 

E... tipo um espírito de liderança que você vê que ele é 

comunicativo, participativo e que, assim... tenha empenho e 

demonstre interesse em saber sobre o assunto.[...] aí você já 

nota que ele já tem aquela disponibilidade para ser o 

multiplicador com a gente, o interesse de transmitir o conteúdo. 

(F1)  

 

Percebe-se com as falas acima que as formadoras se 

referem à comunicação como sendo um elemento essencial na 

formação dos adolescentes multiplicadores e estas 

estimulavam os adolescentes para atuarem de forma 

participativa com vistas ao compartilhamento de conhecimentos 

com os demais colegas.  

A comunicação envolve a escuta e transmissão de 

informações, elementos apontados no processo formativo da 

realidade estudada quando os participantes referem que nos 

momentos formativos dos adolescentes há o reconhecimento 

de que os conhecimentos precisam ser transmitidos aos outros 

alunos e que, para tanto, é necessário prestar atenção para 

transmitir a mensagem de forma correta.  

 

Categoria 02 – Vias de comunicação acessíveis aos 

adolescentes 
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As formadoras valorizaram na formação realizada com 

os adolescentes aspectos como: ter uma linguagem acessível 

ao público e respeito à forma de se comunicar. Este fato pode 

ser observado nas falas que se seguem: 

 

As atividades devem ser desenvolvidas nas escolas e a 

abordagem variada de acordo com a faixa etária dos escolares. 

É... assim: se fosse mais 872riancinha a gente usava um 

jeitinho diferente e pensávamos antes para poder abordar e, se 

fosse os adolescentes, a gente usava outra maneira. (F1) 

Foram feitas palestras das mais variadas temáticas, 

respeitando a idade e o interesse dos envolvidos, de forma 

objetiva e com linguagem clara para passar e captar as 

informações do grupo. (F7) 

Foi identificado que as formadoras do PSE da realidade 

estudada, já manifestam atributos da competência 

comunicação, no entanto, ainda requer observar outros 

atributos que são necessários para o desenvolvimento dessa 

competência, como a realização de feedback, clareza do 

processo formativo e utilização de recursos.  

O perfil das participantes deste estudo está diretamente 

relacionado à sua atuação no PSE e junto aos adolescentes. A 

predominância de mulheres entre os participantes pode ser 

associada a forte presença destas na área de saúde, integrada 

a pouca procura, embora crescente, de cursos desta área por 

homens (COSTA et al., 2015). Há ainda a contribuição das 

mudanças econômicas no país, ao longo das últimas décadas, 

que propiciaram a estruturação de um mercado de trabalho 

aberto para a mulher, principalmente no setor terciário da 

economia (COSTA et al., 2013). 
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A presença de profissionais jovens atuando na ESF 

justifica-se pela mudança curricular dos cursos de graduação e 

crescentes investimentos do Ministério da Saúde e da 

Educação em programas de capacitação profissional que 

estimulam os recém-formados a buscar oportunidades de 

trabalho junto ao SUS (MEDEIROS et al., 2010).  

O perfil traçado das informantes do estudo apresenta-se 

como positivo para a formação no PSE, tendo em vista que as 

profissionais possuem nível de escolaridade condizente com a 

atuação enquanto formadoras de multiplicadores. Ressalta-se 

que na qualificação de uma equipe, a elevação do nível de 

escolaridade é um fator positivo que vem ocorrendo no 

mercado, principalmente pelos profissionais de saúde 

(MACHADO; OLIVEIRA; MOYSES, 2011). 

A atuação de profissionais da saúde no GTI e GGM está 

apropriada, uma vez que, os cursos de nível superior da área 

da saúde visam garantir uma sólida formação básica, pautada 

em conhecimentos, habilidades e competências para atuar 

como sujeitos no processo de formação de recursos humanos 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001). Nessa 

perspectiva, espera-se que as experiências das profissionais 

envolvidas no PSE contribuam com a formação dos 

adolescentes e com o desenvolvimento da competência 

comunicação. 

Comunicadores eficazes são acima de tudo 

observadores, e conseguem adaptar-se aos sinais de outras 

pessoas, modificando-se ao seu estilo para que a comunicação 

ocorra sem falhas e se transmita mensagens eficientes, tal qual 

evidenciado nos discursos das participantes da pesquisa 

(ARAUJO, 2013; ALVES, 2014).   
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Estudo com adolescentes escolares constatou que 

alguns alunos também buscam nas atividades educativas uma 

forma de responder à necessidade de se comunicar, de falar 

livremente ou conversar com pessoas novas. Outros buscam 

no espaço da multiplicação uma chance de superar uma 

dificuldade nessa esfera, sendo notório que a rede de 

comunicação transborda os muros da escola e chegava à casa, 

à família, sendo a preocupação com a comunicação algo 

interpessoal (AYRES et al., 2003).  

Evidenciou-se que as formadoras valorizaram no 

processo formativo, o espírito de liderança e a participação 

desenvolvida em grupo. Sobre isto se salienta que a liderança 

está relacionada à forma como uma pessoa influencia outra, 

sendo um fator diferencial para o sucesso de uma organização, 

a depender da forma como esta é conduzida. Pontua-se que as 

pessoas estão no centro de todas as variáveis, e a forma de 

liderança pode influenciá-las, positivamente ou negativamente, 

repercutindo no alcance dos objetivos propostos (PEREIRA, 

2014). 

Essencialmente, o conhecimento precisa ser construído 

mediante processos educativos, e não acumulado ou 

transmitido pela educação vista no modelo tradicional, onde a 

construção/ transformação de informações é primordial à 

transmissão verticalizada, sendo para tal necessária uma 

comunicação entre os sujeitos, na qual a postura coletiva se 

sobressai à individualista, pois a saúde é de responsabilidade 

de todos e a educação em saúde, uma estratégia que deve ser 

desenvolvida com autonomia e compreensão da situação de 

saúde do entorno (SOUSA, MACHADO, 2011). 

Com este pensamento, emerge então a função do 

multiplicador, que é tirar a venda dos olhos dos aprendizes e 
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fazer com que eles compreendam qual o significado do novo 

conhecimento a ser adquirido, das novas habilidades a serem 

desenvolvidas e das atitudes que devem ser assumidas 

(CAIRES; BERNADO, 2013). Na realidade estudada, a 

formação de multiplicadores converge com o interesse dos 

grupos condutores em efetivar o PSE no município, garantindo 

a participação dos jovens no processo de realização das 

atividades, desde a concepção a avaliação das etapas. Os 

adolescentes participantes do processo de formação de 

multiplicadores são então acionados para apoiar os 

profissionais de saúde e/ou educação para condução das 

atividades. 

À luz do referencial adotado, caracteriza-se um atributo 

essencial para a competência comunicação, a necessidade de 

se expressar bem, em especial, de forma oral, de tal modo que 

o outro possa ser facilmente compreendido pelos seus ouvintes 

(CAIRES, 2012). Diz respeito a utilização de habilidades de 

comunicação efetivas, tais quais as reconhecidas pelos 

adolescentes e apontadas pelos profissionais entrevistados no 

estudo ao fazer referência a transmissão de conhecimento de 

forma clara. Aponta-se para o reconhecimento da comunicação 

em suas variadas formas: escrita, verbal, não verbal e 

habilidades de escuta (CAIRES, 2012). 

Deste modo, o aprimoramento da comunicação é um 

processo que abrange aspectos comportamentais, saber ouvir 

e falar, ter postura corporal e aspectos emocionais adequados 

às situações, o que está relacionado à importância de 

administrar e desenvolver competências (ARAUJO, 2013).  

Palavras mal pronunciadas dificultam a compreensão da 

mensagem, assim a linguagem deve ser simples, direta e 

constituída de vocabulário conhecido pelos treinados (CAIRES; 
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BERNADO, 2013), fato observado neste estudo quando foi 

mencionado pelas formadoras a adequação de termos ao 

público participante do processo.  

No processo de desenvolvimento de competências, cada 

pessoa tem preferências por formas de aprender e um ritmo 

próprio, e quem ensina deve valorizar a diversidade dos 

participantes e promover uma variedade de recursos que 

contemple as preferências de aprendizagem de um 

determinado grupo, sendo que todas as pessoas devem ter 

oportunidade de se comunicar, inclusive aquelas que possuem 

algum tipo de limitação física e/ou sensorial (BRASIL, 2010). 

Outro aspecto importante para a comunicação em um 

processo de multiplicação do conhecimento é a utilização de 

recursos tecnológicos como: vídeos, cartilhas, panfletos, 

folders, cartazes e jogos. Esses recursos devem ser 

incorporados de forma adequada para que ocorra uma 

aprendizagem (ROCHA; SCHALL; LEMOS, 2010). Trata-se de 

recursos capazes de mediar o recebimento e disseminação de 

informações, adequando-se culturalmente para grupos e 

contextos específicos, e, assim, contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais e de grupo 

(CAIRES, 2012). 

Nesse sentido, apresenta-se um desafio para a realidade 

estudada, quando o município precisa investir nesses 

formadores por meio de uma educação permanente, para que 

esses possam mobilizar e assegurar o alcance dos demais 

atributos durante a formação dos multiplicadores adolescentes 

e consequente desenvolvimento da competência comunicação. 

Urge ainda a necessidade de aperfeiçoar as ações no 

cotidiano do PSE, com ênfase na estruturação e desempenho 

do componente III, visto que, no caso em estudo, da totalidade 
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de profissionais envolvidos na condução do programa apenas 

sete trabalhavam a formação de adolescentes multiplicadores. 

Essa limitação direciona para dificuldades na criação de 

vínculos firmes entre os grupos condutores que sejam capazes 

de desenvolver e articular um sólido processo formativo para 

multiplicadores que assegurem a participação e a 

intersetorialidade. 

Embora em todo o processo formativo sejam 

perceptíveis fortes evidências que, à luz do referencial teórico, 

apontem a manifestação da competência Comunicação, ainda 

não há uma formação específica para o trabalho do 

multiplicador que seja capaz de sistematizar sua atuação junto 

aos demais adolescentes (CAIRES, 2012). 

Os relatos das profissionais demonstraram que a 

formação realizada para os multiplicadores já apresenta 

aspectos de sobreposição do modelo da educação tradicional, 

o que condiz com as tendências e avanços educacionais para 

desenvolvimento de competências. Pontua-se a relevância da 

realização de novos estudos sobre a temática, a fim de 

complementar os achados e/ou contemplá-los sob outras 

vertentes, envolvendo um maior número de sujeitos ligados 

diretamente a formação dos multiplicadores, quando for o caso. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Nesse estudo foi evidenciado de que modo, no processo 

formativo de adolescentes multiplicadores, as profissionais de 

saúde e/ou educação, responsáveis pela formação no 

município, manifestaram a competência Comunicação, bem 

como quais as habilidades e/ou atributos eram previstos para 

esta competência.  
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 A Comunicação, na formação de multiplicadores, 

manifesta-se através da escuta, das formas de expressão 

adaptáveis para uma melhor compreensão pelo público, do 

processamento e compreensão das necessidades da 

população a qual se direciona, da aplicação de mídias diversas 

em locais oportunos junto aos indivíduos em formação, da 

realização de feedback do grau de aprendizagem obtido 

durante as atividades educativas, do uso de linguagens (verbal 

e não verbal), da utilização dos recursos disponíveis, da clareza 

durante o diálogo, e do respeito a forma como o público prefere 

se comunicar entre si, neste caso os adolescentes. 

 O Modelo de Competências do Multiplicador, adotado 

como referencial neste estudo, apresenta um leque de atributos 

fundamentais para o desenvolvimento de competências 

necessárias para formação de multiplicadores efetivos, 

podendo assim, ser adotado como norteador dos processos 

formativos e avaliações para averiguação das necessidades de 

formação, aspectos potenciais e desafios a serem enfrentados 

na consolidação das práticas de multiplicação de saberes e 

educação em saúde. Desvela, ainda, o papel essencial da 

comunicação na formação de adolescentes multiplicadores e 

práticas de saúde, fortalecendo a efetividade dos processos 

educativos. 

  Relacionando-se ao público adolescente, em especial 

do PSE, a adoção de um referencial para a estrutura e 

condução da formação dos multiplicadores e da educação 

permanente dos profissionais que trabalham com estes, traduz-

se em vantagens na otimização do processo com reflexos 

positivos no desenvolvimento de jovens críticos, reflexivos e 

participativos, capazes de reconhecer necessidades e intervir 
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sobre estas, em uma relação harmônica e potente para a 

promoção da saúde. 

Enquanto limitações, pode-se pontuar o pequeno 

tamanho amostral e o caráter interpretativo que representou a 

perspectiva dos profissionais participantes. Destaca-se o 

empenho em minimizar estas limitações ao apoiar-se em 

critérios de elegibilidade, que melhor qualificavam a seleção 

dos participantes do estudo para responder à questão de 

pesquisa e, o alicerce constituído por um referencial teórico e 

por critérios de rigor metodológico. Sugere-se que novos 

estudos sejam conduzidos neste sentido, aprofundando a 

temática sob uma nova ótica e outros métodos, de modo que 

seja possível complementar os achados apresentados. 

 Por fim, com base na compreensão de que uma 

formação que contemple a competência comunicação é uma 

potente alternativa para a implementação de transformações 

fundamentais na lógica da promoção da saúde de adolescentes 

escolares e formação de multiplicadores, este estudo reúne 

possíveis contribuições sociais e científicas. Para a sociedade 

podem ser valiosas as transformações das práticas de 

produção do cuidado e saúde consequentes do 

desenvolvimento de competências e bom uso da comunicação, 

fazendo uso de métodos e técnicas apropriadas na promoção 

da saúde de modo efetivo, eficiente e ético. Já para a ciência, 

compreendendo os campos transdisciplinares da saúde e da 

educação, coopera com o preenchimento de lacunas existentes 

na produção nacional e internacional, servindo para apoiar 

processos formativos que considerem as necessidades reais 

dos participantes e da população a ser atendida, assegurando 

assim a coerência com a integralidade, equidade e 

universalidade. 
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RESUMO: O conceito atual de saúde influenciou diretamente o 
atendimento em equipes multiprofissionais. Assim, o paciente é 
assistido por diversas áreas e enfoques, integrando 
conhecimentos, e culminando na melhor forma de intervenção 
para cada caso. O trabalho do psicólogo hospitalar é 
direcionado para a tríade paciente-familia-equipe, na tentativa 
de facilitar as relações interpessoais nesse contexto. Por isso é 
importante a compreensão mútua da atuação destes 
profissionais, formadores da equipe multiprofissional. Além 
disso, a troca de informações entre os profissionais através da 
comunicação clara e acessível no ambiente hospitalar favorece 
a atuação interdisciplinar. Este estudo visou analisar a 
concepção da equipe multiprofissional sobre a atuação do 
psicólogo hospitalar. Outros objetivos foram: desvelar a prática 
psicológica no contexto hospitalar; conhecer a concepção da 
equipe multiprofissional sobre a contribuição das intervenções 
psicológicas no contexto hospitalar; e descrever a pratica 
interdisciplinar no ambiente hospitalar. Esta é uma pesquisa 
qualitativa de caráter exploratório, processo de coleta de dados 
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desenvolveu-se através da entrevista semiestruturada e 
questionário sócio demográfico. Foram entrevistados 10 
profissionais, integrantes de áreas distintas e atuantes na 
equipe multiprofissional de saúde em dois hospitais públicos de 
Teresina-PI.  A organização e análise de dados foram 
realizadas utilizando a técnica de Análise de Conteúdo de 
Bardin (1977). De acordo com os resultados encontrados os 
profissionais reconhecem o significado, importância e 
contribuição da atuação psicológica no hospital.   
Palavras-chave: Equipe Multiprofissional, Atuação 
Interdisciplinar, Psicólogo Hospitalar 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Saúde, na visão da Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2007) não é simplesmente a falta de doenças, mas sim 

um fenômeno visto sob o aspecto biopsicossocial. Tal conceito 

atualmente aceito é produto de alterações que ocorreram ao 

longo das décadas, ocasionando embasamento teórico e 

prático sobre diversos assuntos e perspectivas.  

Nessa perspectiva, a ciência e prática psicológica 

sofreram grandes influências e aconteceram muitas mudanças. 

Formou-se a área da psicologia da saúde como uma área de 

atuação interdisciplinar com objetivos associados à promoção, 

prevenção e intervenções da saúde do sujeito e da sociedade, 

buscando atingir altos níveis de qualidade de vida (CALVETTI; 

MULLER; NUNES, 2007). 

A prática da psicologia da saúde nos hospitais é 

comumente reconhecida como psicologia hospitalar. De acordo 

com os estudos de Castro e Bornholdt (2004) a prática em 

psicologia hospitalar é algo desconhecido em outros países. 
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Ainda nesta perspectiva, Chiattone (2000) critica a 

nomenclatura deste campo de atuação como “psicologia 

hospitalar” devido a fácil relação que pode ser estabelecida com 

o hospital como instituição, gerando um pensamento 

reducionista sobre tal prática. Sugere que a mesma deveria ser 

denominada “psicologia no contexto hospitalar” por tornar claro 

que o serviço prestado faz parte da psicologia da saúde no 

ambiente hospitalar.  

Sabe-se que no ambiente hospitalar, a atuação de 

diversas áreas é imprescindível para o desenvolvimento 

favorável no âmbito da saúde, uma vez que o ser humano 

necessita de vários profissionais para ser atendido de forma 

satisfatória. 

Equipe multiprofissional é reconhecida como conjunto de 

profissionais em diferentes funcionalidades dentro do hospital. 

São chamados desta maneira pela harmonia, de forma que não 

só o saber técnico específico de cada profissão é suficiente, 

mas envolve outros conhecimentos, considerando acima de 

tudo o paciente que está precisando de ajuda naquele momento 

(DOMINGUES et al., 2013). 

A comunicação é um elemento facilitador no cenário 

hospitalar, pois interfere nas relações entre os profissionais, na 

maneira que os mesmos envolvem a família e na percepção do 

paciente sobre o processo saúde – doença. Através da 

comunicação clara e acessível há espaço para atuação 

interdisciplinar. Segundo Oliveira et al. (2011), 

interdisciplinaridade é caracterizada e fundamentada pela 

reciprocidade de saberes dos variados profissionais. Assim, a 

assistência à saúde do paciente é individualizada, valorizando 

a interação de toda a equipe para alcançar melhores resultados.  
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Na visão de Fossi e Guareschi (2004), psicólogo 

hospitalar é quem estuda as relações entre o psíquico e a 

qualidade de vida. A importância deste profissional é 

reconhecida, pois, além de perceber o paciente, estende-se 

também a toda equipe de saúde na tentativa de melhorar as 

relações entre os profissionais, tornando clara a comunicação 

dos fatos importantes de acordo com a ética e sigilo de cada 

especialidade, assegurando ainda um atendimento globalizado 

pautado na humanização.  

De acordo com Nascimento (2013), o psicólogo deve 

estimular a percepção da equipe de forma mais humana, 

individualizada e integrada em relação à família e ao paciente e 

não apenas a visualização da doença. 
O interesse em contribuir sobre este assunto surgiu 

durante um estágio não obrigatório quando foi percebida a 

dificuldade em identificar a prática do psicólogo hospitalar como 

integrante da equipe. Conhecer qual é o papel de cada 

profissional desta equipe de saúde é algo relevante, devido à 

necessidade de estabelecer relações integradoras no ambiente 

hospitalar, considerando que é desconhecida uma área 

profissional que possa absorver todos os conhecimentos e 

saberes no âmbito da saúde. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo seguiu as normas presentes na 

resolução 466/2012 do Ministério da Saúde que garante 

respeito à dignidade humana, principalmente aos participantes 

de pesquisas científicas envolvendo seres humanos.  
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Após a autorização dos representantes legais das 

instituições que foram cenários deste estudo, o projeto de 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 

da Faculdade Integral Diferencial DeVry Brasil, com parecer 

favorável liberado no dia 09 de julho de 2015, através do 

protocolo 46566615.7.0000.5211. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e de caráter 

exploratório. Objetivou-se analisar a compreensão da equipe 

multiprofissional sobre a atuação do psicólogo no contexto 

hospitalar, desvelando a prática profissional do mesmo, suas 

contribuições e descrevendo como se da à prática 

interdisciplinar no contexto hospitalar.  

A pesquisa foi realizada na cidade de Teresina – PI com 

cinco profissionais integrantes de áreas distintas e atuantes na 

equipe multiprofissional de saúde em dois hospitais públicos 

desta cidade, totalizando 10 profissionais. Para a coleta de 

dados, foram elaborados um questionário sócio demográfico e 

um roteiro de entrevista semiestruturada. Para o uso do 

gravador, foi solicitado autorização antes da entrevista. 

As informações recolhidas foram analisadas através da 

técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (1977). Foi proposta 

ainda uma conversação entre a visão teórica e prática 

encontrada.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observando a tabela abaixo se pode notar que os 

participantes foram predominantemente do sexo feminino e que 

70% tiveram acesso à formação interdisciplinar durante a 

graduação ou especialização. Além disso, apenas 20% dos 
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participantes exercem sua profissão há pelo menos um ano no 

mesmo local de trabalho. 

 

Tabela 1.1. Perfil sócio demográfico dos participantes da 

entrevista 

Nome Idade Gênero 

Amarelo 26 anos Feminino 

Azul 52 anos Feminino 

Branco 41 anos Feminino 

Cinza 43 anos Feminino 

Marrom 43 anos Feminino 

Preto 55 anos Feminino 

Rosa 24 anos Masculino 

Roxo 57 anos Feminino 

Verde 25 anos Feminino 

Vermelho 36 anos Feminino 

Fonte: Pesquisa direta/2015 
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Tabela 1.2. Perfil sócio demográfico dos participantes da 

entrevista 

Nome Área atuação 

Tempo 

atuação 

hospital 

Formação 

interdisciplinar 

Amarelo Enfermagem 
2 anos e 

 5 meses 
Sim 

Azul Nutrição 27 anos Não 

Branco Medicina 1 ano Sim 

Cinza Nutrição 3 anos Sim 

Marrom Fisioterapia 12 anos Não 

Preto Serviço Social 14 anos Não 

Rosa Fonoaudiologia 
1 ano e 

 7 meses 
Sim 

Roxo Serviço Social 14 anos Sim 

Verde Fisioterapia 1 ano Sim 

Vermelho Enfermagem 8 anos Sim 

Fonte: Pesquisa direta/2015 

 

As informações recolhidas foram transcritas, analisadas 

e posteriormente categorizadas a partir dos destaques 

encontrados nos relatos dos pesquisados. Durante a análise 

foram evidenciadas as principais falas dos participantes. Com 

base nos objetivos do estudo e falas dos participantes foram 

construídas as seguintes categorias: 
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Tabela 2. Categorias referentes aos resultados e discussões 

3.1 Estratégias de atuação do psicólogo hospitalar 

3.2 
Contribuições das intervenções psicológicas no 

contexto hospitalar 

3.3 A concepção da equipe sobre a interdisciplinaridade 

Fonte: Pesquisa direta/2015 

 

3.1 Estratégias de atuação do psicólogo hospitalar 

 

Esta categoria busca desvelar a prática profissional do 

psicólogo no contexto hospitalar, onde a partir da análise 

detalhada dos conteúdos das entrevistas foi possível perceber 

que a maioria dos profissionais da equipe sabe o que significa 

o trabalho do psicólogo no contexto hospitalar.  

Venâncio (2004) comenta que o psicólogo auxilia o 

paciente a preservar o seu bem – estar psicológico diante a 

hospitalização. Além disso, deve entender como está sendo o 

processo de hospitalização para o paciente, de forma individual, 

e como essa experiência reflete em sua vida. Para este autor, 

o psicólogo hospitalar deve sempre levar em consideração a 

realidade do paciente. Tal ideia pode ser observada nas falas 

abaixo: 

 

É jcuidar do paciente no momento em que ele está 
debilitado e fragilizado emocionalmente, quando a 
saúde dele está prejudicada e ele não consegue 
comunicar os sentimentos, pensamentos e a 
angústia de forma satisfatória (...) Então o papel do 
psicólogo é importante como um amparo do 
paciente em um momento como este, porque ele 
vai lá, orienta, conversa, tenta entender um pouco 
mais sobre o contexto e a situação que o paciente 
está inserido (CINZA). 
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O paciente quando precisa de algum serviço 
hospitalar geralmente está abalado, com a 
questão emocional prejudicada e nesse caso o 
psicólogo ajuda bastante esse paciente, talvez 
muito mais que o médico, o enfermeiro e os 
outros... O papel do psicólogo hospitalar é prestar 
uma ajuda no momento do diagnóstico da doença 
e ajuda no seu tratamento, transmitindo confiança 
e apoio emocional e moral ao paciente (PRETO). 

 

Analisando as falas acima verifica-se que a 

compreensão dos participantes sobre o papel do psicólogo 

concorda com o que foi pressuposto por Venâncio (2004).  À 

respeito disso, Angerami – Camon (2010) diz que o mesmo é 

direcionado para a redução do desgaste ocasionado pela 

hospitalização, voltando-se para a prática do cuidado na 

prestação de um serviço humanizado e a significância da 

hospitalização na vida do paciente. 

Seguindo esta linha de pensamento, o psicólogo opera 

diretamente com o sentimento do indivíduo que deixou o 

ambiente familiar para se tornar um paciente, abrindo mão de 

ser livre e autônomo (MOTA; MARTINS; VÉRAS, 2006; SPINK, 

2007). 

Foi possível perceber na fala dos participantes a 

importância da atuação do psicólogo hospitalar direcionada não 

somente ao paciente, mas à equipe de saúde e aos familiares. 

ROXO e MARROM expressam esta concepção:  
 

Sim, nós trabalhamos com as mães dos bebês, 
então quando surge algum problema psicológico, 
de comportamento, de resistência e tudo, 
procuramos o psicólogo e ele sempre está ali junto 
com a gente, tanto o psicólogo como os outros. 
Vejo seu papel importante no hospital.  Os 
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pacientes trazem problemas de família e nessa 
hora nós procuramos o psicólogo (...) (ROXO). 
 
O psicólogo ajuda muito no trabalho dentro da uti, 
porque é aquele lugar visto como ruim, 
ameaçador, estressante e estigmatizado como “ o 
local onde o paciente vai morrer”, mas na verdade 
a uti é o local mais seguro e até assistido dentro 
de qualquer hospital... O psicólogo trabalha na 
orientação dos familiares, contribuírem com a 
equipe e com os procedimentos feitos. A 
psicologia traz o acolhimento do paciente e dos 
familiares (MARROM). 

 

Nestas falas, nota-se que os participantes recorrem ao 

psicólogo sempre que identificam a necessidade do trabalho 

deste, uma vez que o percebem como mediador da tríade 

família – paciente – equipe. Segundo Angerami - Camon (2010) 

o psicólogo irá intermediar as relações entre a tríade paciente-

família-equipe, favorecendo a comunicação e afastando as 

oposições e outros aspectos que podem dificultar o 

reestabelecimento da saúde do indivíduo internado. Esta ideia 

pode ser identificada na fala abaixo: 

 

O psicólogo atua trazendo aproximando a família, 
fisicamente e com sua emoção (...) Ele repassa 
para família as informações que o médico não 
sabe explicar... O psicólogo observa e atua com 
quem está precisando de seu suporte, quem 
precisa de cuidado, de atenção e que está 
envolvido com aquele paciente, como o paciente 
está se sentindo com a confirmação da notícia da 
AIDS (BRANCO). 

 

Com base nas considerações acima percebe-se 

coerência entre a fala de BRANCO e o mencionado 
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anteriormente por Angerami – Camon (2010) ao concluir que a 

equipe relaciona o exercício do psicólogo com o acolhimento 

necessário para oferecer segurança e qualidade de vida ao 

paciente e desta forma proporcionar suporte para equipe e para 

a família do mesmo. 

 

3.2 Contribuições das intervenções psicológicas no 

contexto hospitalar 

 

Tão importante quanto desvelar a prática profissional do 

psicólogo hospitalar é averiguar se há e qual é a colaboração 

das suas interferências no âmbito hospitalar de acordo com os 

profissionais da equipe multiprofissional de saúde. Com base 

nos dados coletados no presente estudo, percebe-se que há 

contribuição da psicologia no ambiente hospitalar.  

Trabalhar de forma multiprofissional na visão de Fossi e 

Guareschi (2004) é reconhecer a inexistência de um único 

profissional que abarque inúmeros conhecimentos teóricos e 

práticos. Sabendo disso, entende-se que cada área de atuação 

possui sua contribuição para o estabelecimento da saúde que 

na visão da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007) não é 

simplesmente a falta de doenças, mas sim um fenômeno visto 

sob o aspecto biopsicossocial. A fala do participante BRANCO 

identifica uma das contribuições das intervenções psicológicas 

no âmbito hospitalar: 

 

O psicólogo é essencial para que a humanização 
aconteça (...) Me ajuda a observar o emocional da 
doença e facilitar o processo de aceitação e 
enfrentamento da doença (BRANCO). 
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O participante aponta a humanização, aceitação e 

enfrentamento da doença como produto das contribuições do 

psicólogo. Para Mota, Martins e Véras (2006) a humanização é 

essencial para o desenvolvimento do trabalho do psicólogo bem 

como o reconhecimento dos elementos referentes ao processo 

de adoecimento, considerando ainda os medos, o carácter 

religioso e a vulnerabilidade dos familiares e dos próprios 

pacientes.  

Diante várias situações e ocorrências que possam existir 

no hospital, trabalhar com a possibilidade de notícias difíceis é 

algo real. Embora a competência de transmitir uma notícia difícil 

dentro do hospital seja competência do médico, este, em 

algumas situações, prefere repassar tal incumbência ao 

psicólogo, pois acredita que este é o profissional mais 

apropriado em lidar com as questões emocionais 

desencadeadas com estas notícias (MEDEIROS; LUSTOSA, 

2011). Isso fica visível na fala abaixo: 

 

A comunicação de notícias difíceis melhorou 
muito, porque sabemos da dificuldade do médico 
em transmitir essa notícia e chamam o psicólogo 
para ajudar e auxiliar o momento dessa 
comunicação. O papel do psicólogo é humanizar e 
acolher o atendimento. Dessa forma o paciente é 
o mais favorecido (MARROM). 

 

Apesar de ainda existir o hábito médico em transmitir ao 

psicólogo a função de comunicar uma notícia difícil, Medeiros e 

Lustosa (2011) afirmaram o contrário. Nesta perspectiva, no 

ambiente hospitalar, o saber e a prática de outros profissionais 

que fazem parte da equipe de saúde são de imenso valor 
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(CASTRO; BORNHOLDT, 2004; CONFFERRI; NOGARO, 

2010). 

É importante destacar que de acordo com os 

participantes dessa pesquisa, a família influencia o processo de 

adoecimento e reestabelecimento da saúde; refere o psicólogo 

como contribuinte para a formação de um vínculo satisfatório, 

onde a família torna-se uma aliada da equipe e do paciente para 

que este se sobressaia da condição de doente. De acordo com 

as falas abaixo, pode-se perceber essa ideia: 

 
Muitas vezes a família era quem estava 
dificultando o tratamento e todo o contexto, então 
o psicólogo teve essa percepção e me ajudou.  
(BRANCO). 
 
Ajudam na aceitação do bebê e da mãe... eu acho 
que a psicologia ajuda no acolhimento do bebê 
(AZUL). 

 

De acordo com Nascimento (2013) o psicólogo deve 

estimular a percepção da equipe de forma mais humana, 

individualizada e integrada em relação à família e ao paciente e 

não apenas a visualização da doença.  

Concordando com o autor supracitado, Venâncio (2004) 

assegura que o psicólogo deve agir direcionando a família como 

um grande colaborador do processo, fortalecendo vínculos 

afetivos com o paciente. Nesse sentido, o psicólogo segundo 

Lustosa (2007), deve estreitar os laços entre os familiares e a 

equipe de saúde, favorecendo a troca de informações entre 

ambos para que assim, contribuam com a melhora do paciente. 

A análise das entrevistas possibilitou a percepção de 

contribuições da práxis do psicólogo para com as outras áreas 
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de atuação da equipe multiprofissional de saúde. As próximas 

falas destacam isso:  

 

O psicólogo conversa com as mães e ajudam na 
questão emocional que elas passam nesse 
momento. São questões que nós, outros 
profissionais não conseguimos, e quando o 
psicólogo ajuda, elas tem um auxilio maior 
(ROSA). 

 
O nervosismo e insegurança são implicações 
psicológicas que interferem no cuidado com o 
bebê, por isso o psicólogo é importante (VERDE).   

 

As falas de VERDE e ROSA refletem o quanto a equipe 

multiprofissional de saúde é necessária no ambiente hospitalar 

para o benefício do paciente. A principal ideia em trabalhar 

desta forma está na colaboração entre os profissionais da 

saúde que revelam, através de sua prática, as diversas 

sabedorias e competências de cada área (CHIATTONE, 2000; 

SOUTO; BATISTA; BATISTA, 2007). 

Para Goidanich e Guzzo (2012) a atuação do psicólogo 

é voltada para a hospitalização e as emoções ocasionadas pelo 

processo de adoecimento. Desta forma, a presença do 

psicólogo hospitalar favorece a criação de um ambiente seguro, 

onde é possível promover uma escuta qualificada das angústias 

do paciente e ainda vê-lo além da doença, como ser humano, 

ajudando-o no enfrentamento da sua patologia. 

 

3.3 A concepção da equipe sobre a interdisciplinaridade 

 

Esta categoria analisa a interdisciplinaridade na equipe 

de saúde sob a ótica de seus diferentes participantes. 
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Compreender o significado de interdisciplinaridade é 

fundamental e necessário. De acordo com Costa (2007) a 

interdisciplinaridade ocorre quando há coerência de 

conhecimentos e amplitude de sua permuta entre os 

profissionais da equipe de saúde. Dessa forma, as disciplinas 

envolvidas possuem a oportunidade de se envolver em umas 

com as outras e ao mesmo tempo comparando, julgando e 

produzindo elementos suficientes para gerar uma nova 

disciplina (LEITE, ANDRADE, BOSSI, 2013; PASCOAL, 2009). 

Oliveira et al. (2011) concordam com o supracitado autor 

quando caracteriza a interdisciplinaridade fundamentada pela 

reciprocidade de saberes dos variados profissionais. Assim, a 

assistência à saúde do paciente é individualizada, valorizando 

a interação de toda a equipe para alcançar melhores resultados 

(RESENDE, 2007). 

Atualmente trabalhar em equipe constitui uma forma em 

alcançar os objetivos comuns com a ajuda de outra pessoa ou 

profissional. Este assunto no ambiente hospitalar possui como 

principal referência à ideia de colaboração entre os profissionais 

da saúde que revelam através da prática, as diversas 

sabedorias e competências de cada área (CHIATTONE, 2000. 

BASTOS, BREGMAN, KIRSZTAN, 2010). 

Nos conteúdos das entrevistas realizadas foi possível 

observar que o entendimento do que é o trabalho em equipe 

torna-se fundamental para a existência da interdisciplinaridade 

no contexto hospitalar. As falas abaixo expressam tal 

compreensão:  

 

O paciente internado necessita de todos os 
cuidados, e de toda competência da equipe. 
Nenhum profissional é menos importante que o 
outro. Tudo aqui é resolvido em conjunto, com 
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todos os profissionais juntos, então eu trabalho 
numa equipe multiprofissional sim (CINZA). 
 
A atuação do outro pode contribuir com o 
aperfeiçoamento do seu trabalho. Traz resultados 
fantásticos para quem precisa da assistência em 
saúde! (BRANCO). 
 
Nós temos a ideia de que não podemos decidir 
nada para um paciente sozinhos, isso é proibido. 
Nós precisamos saber o que é melhor para o 
paciente e juntos, conseguimos descobrir isso, 
porque cada um traz o seu ponto de vista e seu 
embasamento teórico e prático, e assim fica mais 
fácil para os profissionais e para o paciente, 
porque ele fica mais seguro também quando 
percebe o trabalho em conjunto pela sua saúde. 
Entrar em um consenso com outro profissional 
aqui é muito rápido e fácil, porque eles já sabem 
que tem que ser melhor para o paciente 
(VERMELHO). 

 

 CINZA, BRANCO e VERMELHO referem-se a atuação 

de forma interdisciplinar quando citam a prática entre a equipe 

de saúde. Para trabalhar em equipe de forma interdisciplinar é 

necessário analisar e projetar o tratamento do paciente com a 

ajuda recíproca e combinada, sendo conveniente esclarecer o 

respeito dos limites de cada área, configurando-se algo além do 

trabalho multidisciplinar. (BRUSCATO et al., 2004); (TONETTO; 

GOMES, 2007; CASTRO, 2005.). 

A comunicação interpessoal é um elemento 

imprescindível para alcançar a interdisciplinaridade no 

ambiente hospitalar. Nesta perspectiva Matos, Pires e Campos 

(2009) comentam sobre necessidade de estabelecer relações 

baseadas na comunicação clara e acessível bem como no 

respeito ao trabalho e conhecimento do outro profissional. As 

próximas falas contemplam essa afirmativa:  
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Para trabalhar em equipe, os profissionais 
necessitam reconhecer e entender o trabalho do 
outro ali na equipe, para que então sim, possamos 
junto encontrar o melhor atendimento para o 
paciente, e a reabilitação de sua saúde, esse é o 
nosso objetivo em comum. E isso tudo é baseado 
na comunicação dos casos, no respeito entre os 
profissionais. O trabalho em equipe acontece pela 
saúde do paciente, e a saúde nem o paciente 
podem ser vista de forma segmentada. Tem que 
ser interdisciplinar, com o compartilhamento de 
conhecimentos, integrada (MARROM). 
 
Nós [os profissionais] passamos o dia se 
comunicando, para melhorar a saúde do paciente 
como podemos. Não conseguimos trabalhar 
sozinhos e de forma isolada, porque não vai da um 
trabalho de qualidade (VERMELHO). 
 
Eu percebo o outro profissional com boa vontade 
e dispostos para que haja essa comunicação que 
é tão importante para o trabalho em conjunto 
dentro de uma equipe multiprofissional (...) Assim 
eu me sinto valorizada e gosto muito de trabalhar 
aqui. O outro profissional é muito importante 
também para o paciente e a sua necessidade, 
assim como a nutrição também é (CINZA).  

 

A comunicação é percebida pelos participantes deste 

estudo como elemento essencial e facilitador do trabalho em 

equipe interdisciplinar. A comunicação entre os profissionais 

causa benefício ao paciente que passa a ser visto de forma 

global. 

A comunicação funda-se como fator imprescindível ao 

cuidado, pois embasa as relações interpessoais entre a equipe 

de saúde, tornando o atendimento humanizado para todos os 
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envolvidos, ou seja, o tripé equipe – família – paciente (BROCA; 

FERREIRA, 2012; HIGA, 2008). 

 

Para melhorar a atuação da equipe 
multiprofissional precisa haver essa troca e essa 
comunicação, acho que assim diminuiria bastante 
os desencontros que atualmente acontecem 
devido a esses fatores (MARROM).  

 
Deveria ser como está sendo, aperfeiçoando a 
questão da comunicação entre os setores, entre 
os profissionais e com a família também porque o 
paciente não está sozinho, ele tem uma história e 
uma família por trás... Então, eu acho que a 
melhora na comunicação é super importante para 
tornar o trabalho multiprofissional desse hospital 
perfeito (PRETO).  

 

Esses participantes da pesquisa citam a comunicação 

como um elemento fundamental, que necessita ser 

aperfeiçoado, pois proporciona ganho à equipe nas relações 

entre os profissionais e durante os atendimentos; à família por 

ser aliada ao tratamento; e ao próprio paciente ao ser 

conscientizado de sua situação de saúde.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

No Brasil, o interesse pela atuação do psicólogo cresce 

de maneira gradativa no ambiente hospitalar. Atualmente, 

trabalhar em equipe multiprofissional constitui um desafio 

presente nas instituições de saúde, pois ainda há deficiência 

quanto à prática do trabalho em conjunto durante a 

aprendizagem profissional e continuada. De acordo com isso, 
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algumas dificuldades tornam-se reais quando há necessidade 

de trabalho neste segmento, como foi percebido neste trabalho. 

De acordo com os resultados encontrados, pode-se 

concluir que os profissionais reconhecem o significado bem 

como a importância do trabalho do psicólogo no contexto 

hospitalar. Constatou-se ainda a existência de contribuição da 

atuação do psicólogo no ambiente hospitalar, principalmente 

em relação à família e equipe.  

  Nesse sentido, portanto, foi possível entender o quanto 

o papel do outro na equipe multiprofissional é importante para 

que ocorra a interdisciplinaridade no âmbito hospitalar. 

Perceber o paciente de maneira integrada é considera-lo partir 

da visão holística do indivíduo como um ser biopsicossocial.  

Por fim, a comunicação interpessoal foi considerada um 

elemento essencial para o alcance da interdisciplinaridade. 

Entretanto precisa ser estimulada com maior frequência pelos 

profissionais de saúde que evidenciaram a ausência de contato 

com o outro durante exercícios práticos das instituições de 

ensino. 

Estudos e trabalhos científicos que consideram esta 

temática ainda são poucos. Nesse sentido, tornam-se 

necessários novas pesquisas que contemplem um 

aprofundamento de discussões sobre a temática apresentada, 

na tentativa de aperfeiçoar à assistência da saúde levando-se 

em conta a realidade vivida dentro do contexto hospitalar atual.  

Por isso, a presente pesquisa busca provocar o 

desenvolvimento de estudos futuros nesta área, resultando na 

elevação de contribuições positivas e necessárias para a 

ciência e profissão do psicólogo bem como outros profissionais 

da equipe de saúde. Assim, estes possuem oportunidade de 
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conhecer a constituição e implicações do trabalho em equipe, 

gerando aperfeiçoando em sua prática.  
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RESUMO: Amamentar vai muito além do que alimentar a 
criança. O Brasil é referência internacional em amamentação. 
A semana mundial de Aleitamento Materno traz todos os anos 
uma nova temática a ser trabalhada em todos os espaços, 
públicos ou não. Para o ano de 2017, foi celebrada a 25º 
Semana Mundial de Aleitamento Materno, com o tema 
“Trabalhando juntos para o bem comum”. Objetivou-se análisar 
as atividades realizadas em consonância com a Semana 
Mundial de Aleitamento Materno. Este artigo foi produzido na 
forma de um relato de experiência. Trata-se de um trabalho 
documental-retrospectivo, das atividades realizadas a partir da 
25ª Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) em uma 
Maternidade Escola no Nordeste. A 25ª SMAM ocorreu entre os 
dias 01 e 04 de agosto de 2017. A A atuação foi desenvolvida 
com base em dinâmicas, imagens, vídeos e peça teatral, que 
trouxeram como tópicos principais os mitos e tabus sobre o 
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aleitamento; o posicionamento da mãe e pega correta ao 
amamentar; a ordenha e a importância do aleitamento materno 
exclusivo. Percebe-se que a experiência da equipe 
multiprofissional da maternidade na organização e execução da 
SMAM 2017 reafirma a complexidade do processo de 
aleitamento materno, considerando os diversos aspectos 
envolvidos, dentre eles culturais, econômicos e sociais.  
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Educação em Saúde. 
Equipe Multiprofissional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Amamentar vai muito além do que alimentar a criança. É 

algo que fortifica o profundo relacionamento entre o binômio 

mãe e filho, com resultados positivos nas áreas nutricionais da 

criança, na obtenção de um sistema imunológico eficaz de 

proteger o corpo contra agentes infecciosos, em sua fisiologia 

e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter 

repercussões na saúde física e psíquica da mãe (BRASIL, 

2009; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

Nos dias atuais, o Aleitamento Materno (AM) é o método 

específico que tem o melhor efeito na diminuição da 

mortalidade infantil. Uma pesquisa realizada em 42 países 

concluiu que o AM seria capaz de evitar 13% dos óbitos em 

menores de cinco anos de idade se 90% dos bebês fossem 

Amamentados Exclusivamente (AME) até os seis meses e se a 

amamentação permanecesse após a inserção da alimentação 

complementar saudável (BRASIL, 2011; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009; GOMES, 2011). 

Também protege contra a diarreia, reduz o risco de 

alergias, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e 

diabetes, reduz a chance de obesidade, melhora o 
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desenvolvimento motor e da cavidade bucal (BRASIL, 2009). 

Também aumentam os índices de acuidade visual e de 

desenvolvimento cognitivo e quociente intelectual (QI), e 

diminui o risco de leucemia na infância (VICTORA et al., 2015; 

BRASIL, 2011). 

O Brasil é referência internacional em amamentação. Em 

2016, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) citou o 

nosso País como referência no tema, sobretudo, quanto às 

doações. Entre 2008 e 2014, 1,1 milhão de brasileiras doaram 

seu leite aos bancos do País, tornando o Brasil a nação com 

mais doadoras no mundo. Em 2001, a OMS ainda reconheceu 

a Rede Global de Bancos de Leite Humano como uma das 

ações que mais contribuíram para redução da mortalidade 

infantil no mundo na década de 1990. De 1990 a 2012, a taxa 

de mortalidade infantil no Brasil caiu 70,5% (BRASIL, 2017; 

VICTORIA et al., 2015).  

A OMS desde seu princípio trouxe entre seus principais 

objetivos o combate a mortalidade infantil como uma meta 

relevante a ser alcançada. No ano de 1990, em união com a 

UNICEF, organizou o encontro “Breastfeeding in the 1990s: A 

Global Initiative". Dele resultou a “Declaração de Innocenti”, 

tratando “Sobre a Proteção, Promoção e Apoio ao Aleitamento 

Materno”. Nela, países e organizações estatais e não estatais, 

reconhecem o aleitamento materno como processo único, 

capaz de reduzir a mortalidade infantil (BRASIL, 2009). 

Esse é um marco fundamental para o incentivo ao 

aleitamento materno, pois, para sua concretização foi fundada, 

em 1991, a Aliança Mundial de Ação pró-Amamentação 

(WABA), que desde 1992 idealiza a Semana Mundial de 

Aleitamento Materno. Adotada por 120 países (dentre eles o 

Brasil) e concretizada, oficialmente, entre os dias 1 e 7 de 
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agosto. A semana mundial de Aleitamento Materno traz todos 

os anos uma nova temática a ser trabalhada em todos os 

espaços, públicos ou não, pensando no incentivo ao 

aleitamento materno infantil, visado nas mais diversas 

dimensões como as biológicas, a social, econômica, 

psicológica, etc. Além disso, ela não se propõe a trazer noções 

rígidas, sendo uma das proposições que a reflexão seja 

adaptada a realidade social de cada país e região, tendo o 

máximo de êxito em cumprir seus objetivos (AKRÉ, 1997; REA, 

2003).  Para o ano de 2017, foi celebrada a 25º Semana 

Mundial de Aleitamento Materno, com o tema “Trabalhando 

juntos para o bem comum”. Quatro são as áreas temáticas que 

trazem os considerados desafios primordiais de serem 

enfrentados para a promoção do aleitamento materno, são elas: 

“Nutrição, segurança alimentar e redução da pobreza”, 

“Sobrevivência, saúde e bem-estar”, “Meio ambiente e 

mudança climática” e “Produtividade e emprego das mulheres” 

(WORLD ALLIANCE FOR BREASTFEEDING ACTION, 2017).  

Com a articulação desses quatro pontos centrais, 

pretende-se traçar estratégias que articulem Estado, 

profissionais de saúde e a sociedade como um todo. Trazendo 

como pontos de ação centrais o treinamento dos profissionais 

de saúde como via de promoção ao aleitamento materno, o 

apoio ao aleitamento a grupos sociais considerados mais 

vulneráveis, a adoção de uma lente de gênero que pense as 

particularidades da mulher, a necessidade da articulação entre 

trabalho e amamentação e da proteção do Estado, a partir de 

leis, a mulher, ao bebê e ao aleitamento materno exclusivo 

(WORLD ALLIANCE FOR BREASTFEEDING ACTION, 2017).  

O Brasil adotou a campanha desde 1999, sob coordenação 

do Ministério da Saúde, que desde então, adapta a campanha 
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a realidade brasileira e distribui o material ilustrativo da Semana 

Mundial de Aleitamento com o apoio de organismos 

internacionais, estado e município, hospitais amigos da criança, 

por exemplo (FIOCRUZ, 2017). 

A Iniciativa Hospital amigo da criança é um projeto 

idealizado desde a década de 90 pela Organização Mundial de 

Saúde e pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância). Este projeto tem como principais finalidades 

promover, proteger e apoiar o aleitamento materno por meio da 

mobilização de funcionários e estabelecimentos de saúde para 

que sejam modificadas as condutas e atuações rotineiras 

responsáveis pelos altos indicadores de desmame precoce. 

Para que esse propósito pudesse ser alcançado, foram 

instituídos os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento 

Materno (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010).  

Os diversos profissionais de saúde são importantes 

durante o período de amamentação e tem como objetivo 

incentivar e apoiar o aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses de idade da criança. Esse apoio se dará através da 

valorização das crenças e fatores sociais materno, constituindo 

assim, uma estratégia eficaz na promoção da saúde infantil 

(NUNES, 2009). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) traz em sua 

construção uma definição ampliada de saúde, que pensa seus 

determinantes muito além do modelo médico-hospitalar, 

centrado no trato da doença. Para a efetivação do cuidado em 

saúde como pensado nas legislações que compõem o SUS, é 

necessário uma formação que pensa o cuidado de saúde de 

maneira integral, algo que hoje, ainda está longe da realidade 

de muitas grades curriculares. “A equipe multiprofissional de 
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saúde surge enquanto uma alternativa para efetivar o cuidado 

integral em saúde” (SALVADOR et al, 2011).  

Peduzzi (2001) problematiza que existe pouco empenho 

em definir equipe em literaturas no âmbito da saúde, que muitas 

vezes equipe é dada em uma abordagem técnica, onde cada 

área faz o seu trabalho, compartilhando apenas o mesmo 

espaço. Desse modo, pouco é problematizada a noção de 

equipe multiprofissional, que aparece em muitas vezes como 

profissionais atuando em conjunto, todavia, não de forma 

articulada. 

Definir trabalho multiprofissional é completamente 

distinto de definir simplesmente equipe. O trabalho 

multiprofissional implica em uma interação de profissionais e 

seus saberes no cuidado ao usuário, na discussão de caso e 

intervenção qualificada e conjunta. Ou seja, implica na 

articulação de vários saberes específicos, em uma perspectiva 

colaborativa, buscando alcançar os resultados almejados em 

saúde (FEUERWERKER, 1999). 

 A Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), como um 

hospital amigo da criança, apoia essa campanha e realiza 

atividades todos os anos, na Semana Mundial de Aleitamento 

Materno. Trata-se de um hospital escola pertencente à rede de 

saúde do SUS, especializado no atendimento às gestantes e 

recém-nascidos de alto risco, tido como serviço de referência 

no Estado do Rio Grande do Norte. Está localizada no município 

de Natal-RN, referência em gestação de alto risco no Nordeste, 

possui 141 leitos, sendo 26 leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva, 16 leitos cirúrgicos de ginecologia e 72 leitos de 

obstetrícia clínica e cirúrgica; 22 consultorios ambulatórias, 01 

anfiteatro e 01 centro de estudos. A Maternidade Escola é 

considerada a maior maternidade do estado do Rio Grande do 
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Norte e realiza em média 500 partos por mês. Em 1994, 

recebeu o título daIniciativa Hospital Amigo da Criança. E, 

desde então participa ativamente das mobilizações envolvidas 

na Semana Mundial de Aleitamento Materno.  

Desde 2015, a equipe multiprofissional da instituição 

desenvolve uma programação diferenciada para a realização 

da atividade. Cientes da responsabilidade educacional, 

sanitária e social desta instituição, percebe-se   a   necessidade   

de   subsidiar   o   empoderamento   das   gestantes e puérperas   

e   seus acompanhantes para maior autonomia no cuidar (de si 

e de seu recém-nascido) e de fortalecê-las na vivência do 

aleitamento materno, evidenciando a valoração da troca 

dialógica com a equipe multidisciplinar em saúde envolvida na 

assistência à díade mãe-filho. O objetivo da equipe é fazer da 

SMAM, um evento no qual é evidenciada a prática de promoção 

do aleitamento materno, co-responsabilizando todos a volta da 

paciente e pelo apoio da prática, desde os profissionais da 

saúde, discentes, docentes, família, gestores, e demais 

funcionários do hospital. Assim, são realizadas atividades 

diárias nas diferentes enfermarias de modo a acessar todas as 

mães e suas famílias. As atividades são realizadas nas 

enfermarias baseando-se na proposta da educação em saúde. 

Tal formato também aproxima a equipe de saúde dos pacientes, 

oportunizando a fala e exposição das crenças dos usuários em 

relação ao aleitamento materno. 

O objetivo deste artigo versa sobre a análise das 

atividades realizadas em consonância com a Semana Mundial 

de Aleitamento Materno na MEJC, priorizando a discussão da 

atividade multiprofissional e da educação como estratégia de 

promoção a saúde. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este artigo foi produzido na forma de um relato de 

experiência. Trata-se de um trabalho documental-retrospectivo, 

das atividades realizadas a partir da 25ª Semana Mundial de 

Aleitamento Materno (SMAM) em uma Maternidade Escola no 

Nordeste. A 25ª SMAM teve como tema “Trabalhar juntos por 

um bem em comum”, e ocorreu entre os dias 01 e 04 de agosto 

de 2017. 

Os dados utilizados foram obtidos através de relatórios e 

dados tabulados sobre a SMAM de 2017 e foram analisados a 

luz da literatura, buscando-se um embasamento teórico 

pertinente e atual, em uma abordagem quanti-qualitativa, afinal, 

acredita-se que a complementariedade entre essas duas 

abordagens merece lugar de destaque no campo da produção 

do conhecimento científico (MARQUES; MELO, 2016). 

Deste Modo, levando em consideração todo o já exposto, 

foram propostas atividades lúdicas durante os dias 02 e 05 de 

agosto de 2017 na Maternidade Escola Januário Cicco, com o 

objetivo de incentivar e apoiar o aleitamento materno. Essas 

atividades foram compostas por equipe multiprofissional, com 

profissionais das mais diversas áreas e com variadas 

vinculações institucionais, nos postos de profissionais, 

residentes, estudantes de graduação. 

As atividades foram desenvolvidas por profissionais de 

saúde, residentes multiprofissionais e estagiários da instituição 

nas diversas enfermarias da maternidade. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma programação pré estabelecida foi articulada entre 

as diversas modalidades profissionais que compõem a 

Maternidade Escola Januário Cicco. A Tabela (1) demonstra a 

programação desenvolvida durante a Semana Mundial de 

Aleitamento na maternidade. 

 Considerou-se a singularidade de cada setor, suas 

especificidades e características a partir da demanda atendida 

por cada um deles. A partir desta análise, puderam-se elencar 

os locais da maternidade onde seriam desenvolvidas as 

atividades da semana mundial do aleitamento materno. 

Destacaram-se então a enfermaria canguru, que é um modelo 

de assistência perinatal, idealizado a partir do cuidado 

humanizado e que compreende condutas biopsicossociais á 

família e ao recém nascido.  

Da mesma forma, elencou-se a enfermaria de alto risco, 

que recebe gestantes que necessitam de atendimento 

especializado e que são acompanhadas diariamente por 

equipes qualificadas, geralmente, ate o momento do parto. A 

enfermaria Obstétrica I que é uma unidade de alojamento 

conjunto e recebe, habitualmente, puérperas no primeiro dia de 

pós parto vaginal, sendo o local onde a mesma é 

acompanhada, junto com o recém nascido, até o momento da 

alta. E a enfermaria Obstétrica II que recebe, normalmente, 

puérperas em primeiro dia de pós parto cesáreo, sucedendo o 

seu acompanhamento e o do neonato pela equipe 

multiprofissional até o momento da alta.  

Percebe-se, então, a pertinência que cada um desses 

setores apresenta ao se pensar na linha de cuidado que 

abrange da gestante á puérpera. E, com base nisso, constituiu-
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se a importância do incentivo ao aleitamento materno, nos 

locais anteriormente citados, a partir das atividades que seriam 

desenvolvidas. 

A Semana Mundial do Aleitamento Materno iniciou-se no 

dia 01/08/2017 e seu encerramento aconteceu no dia 

04/08/2017. Constituíram-se então, grupos multiprofissionais, 

os quais ficaram responsáveis por atividades fixas em setores 

diferentes a cada dia, como consta na tabela acima. A atuação 

foi desenvolvida com base em dinâmicas, imagens, vídeos e 

peça teatral, que trouxeram como tópicos principais os mitos e 

tabus sobre o aleitamento; o posicionamento da mãe e pega 

correta ao amamentar; a ordenha e a importância do 

aleitamento materno exclusivo. 

As atividades desenvolvidas durante a SMAM puderam 

ser apresentadas em todos os setores pré selecionados 

funcionaram no formato de Roda de Conversas organizadas no 

próprio ambiente das enfermarias de alto risco e de alojamento 

conjunto da MEJC. Foram construídas algumas ferramentas 

lúdicas facilitadoras das atividades de educação em saúde e 

reutilizados outros materiais que já tinham sido fabricados. 

A TV mamar foi confeccionada a partir de uma caixa de 

papelão, revestida com EVA colorido e papel contato. Dentro, 

há dois cabos de madeira que giram um rolo de papel contendo 

frases e ilustrações acerca de mitos e tabus sobre aleitamento 

materno, como mostra a Fig. (1). 

Durante a atividade interativa, as informações são 

mediadas por uma equipe multiprofissional e os usuários 

participam indicando se a afirmativa apresentada é considerada 

verdadeira ou falsa. 
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Tabela 1. Programação da Semana de Aleitamento 

 
Fonte: própria, 2017 

 

Figura 1. TV mamar 
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Fonte: própria, 2017 

 

A roleta foi um material construído com papelão, cartolina 

colorida e papel contato. Ao girar o ponteiro da roleta, é indicada 

uma cor que recomenda a abertura de um envelope com 

perguntas sobre o aleitamento materno que serão sorteadas, 

respondidas e discutidas pelos usuários e demais participantes, 

como mostra a Fig. (2). 

  

Figura 2. Roleta e envelopes com as perguntas 

 
Fonte: própria, 2017 

 

Tivemos também a confecção de um dado exposto na 

Fig. (3) que foi construído com caixa de papelão, cartolina 

colorida, imagens e papel contato, com o objetivo de apresentar 

para as mulheres possíveis posições para amamentar, como 

também o passo a passo do processo da ordenha. Ao jogar o 
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dado, a paciente se depara com o convite de experimentar 

através de demonstração a posição indicada utilizando um 

boneco ou o seu próprio bebê. 

 

Figura 3. Dados 

 
Fonte: própria, 2017 

 

Por fim, pedimos para um profissional confeccionar o 

avental “amigos da mamada” exposto na Fig. (4), que é um 

avental de tecido composto por duas mamas preenchidas com 

espumas, representando a mama de uma mulher. Este material 

é utilizado para facilitar a demonstração do posicionamento 

correto de uma pega no momento da amamentação, como 

também é utilizado para ensinar o passo a passo da ordenha. 

 

Figura 4. Avental “amigos da mamada” 
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Fonte: própria, 2017 

 

Ao total, durante a semana, foram realizadas 14 rodas 

temáticas nas diversas enfermarias, contando com a 

participação total de 82 profissionais ao longo de toda a 

semana. Com um número total de público alvo de 162 

participantes, destes, apenas 5 eram do sexo masculino.  

O baixo número de participação de homens durante as 

rodas, vai de acordo com os achados em alguns artigos, que 

mostram que para os homens, a amamentação constitui apenas 

em uma ação centrada no corpo biológico, e pertencente 

exclusivamente à mulher (PONTES; ALEXANDRINO; 

OSÓRIO, 2008).  

Porém, para as puérperas, em relação a ajuda familiar, 

destaca-se a importância da sua mãe e do pai do recém-

nascidos. Estando o apoio paterno como um forte aliado do 

aleitamento materno. Devendo o pai, auxiliar a mulher durante 

esse momento do puerpério (SILVA; SANTIAGO; LAMONIER, 

2012).  
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A educação em saúde constitui uma oportunidade única 

para o profissional de saúde educar através de atividades e 

proporcionar segurança e motivação através de trocas de 

experiências e interações entres os participantes. É uma 

atividade de baixo custo, que possibilita uma mudança de rotina 

hospitalar, motivando e promovendo o interesse das mães 

(PASQUAL; BRACCIALI; VOLPONI, 2010). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, percebe-se que a experiência da equipe 

multiprofissional da MEJC na organização e execução da 

SMAM 2017, pautou-se no grande tema sugerido mundialmente 

“Todos juntos pela amamentação”. 

Compreende-se educação em saúde como umconjunto de 

atividades que sofrem influência e modificação de 

conhecimentos, atitudes, religiões e comportamentos, sempre 

em prol da melhoria da qualidade de vida e de saúde do 

indivíduo (SANTOS, 1988). Sendo assim as atividades 

propostas na ação objetivaram a promoção do aleitamento 

materno econtribuíram para fortalecer a confiança das mães na 

sua capacidade de amamentar e a convicção de que seu leite 

é o melhor para o bebê (ROCCI; FERNANDES, 2014). As 

estratégias lúdicas utilizadas favorecem a aprendizagem 

mediada como forma de interação e fortalecimento do vínculo 

entre equipe e usuário, facilitando a expressão e compreensão 

dos saberes por meio da participação e do protagonismo dos 

sujeitos (COSCRATO; PINA,; MELLO, 2010).  

Sabe-se que a cultura é um dos fatores que influenciam nas 

crenças maternas e o fato das atividades se estenderem para 

os acompanhantes e familiares ampliando a rede de apoio 
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fundamental para o sucesso da amamentação continuada 

(REZENDE et al, 2002).  

A participação da equipe multiprofissional reafirma a 

complexidade do processo de aleitamento materno, 

considerando os diversos aspectos envolvidos, dentre eles 

culturais, econômicos e sociais (ALMEIDA; PUGLIESI; 

ROSADO, 2015). O envolvimento de profissionais, residentes e 

discentes da graduação de diversas formações nas atividades 

da semana fortalece a cultura da co-responsabilização político-

sociais dos diferentes atores e da importância do trabalho 

interprofissional. Sobretudo, no que diz respeito a um tema 

transversal e socialmente relevante como o do aleitamento 

materno.  
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RESUMO: A Educação Interprofissional (EIP) é uma proposta 

de formação onde as profissões aprendem juntas sobre o 

trabalho coletivo e as especificidades de cada núcleo 

profissional, almejando melhorias na qualidade da assistência. 

O objetivo deste estudo é investigar a percepção dos 

estudantes dos cursos de graduação que compõem a equipe 

mínima da Estratégia de Saúde da Família (ESF), acerca da 

formação interprofissional. Os sujeitos pesquisados foram 

estudantes matriculados no 10° período de Medicina e 8° 

período de Enfermagem e Odontologia, da Universidade 

Federal da Paraíba. Os dados foram coletados a partir de um 

Questionário de Pesquisa, para conhecer o perfil dos 

acadêmicos; e por meio da Escala de Percepção do 

Trabalho Interprofissional (RIPLS). Os dados foram analisados 

a partir de medidas descritivas e por meio do teste de Kruskal-

Wallis, para identificar se existe diferenças entre os cursos de 
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graduação investigados, quanto ao trabalho em equipe e a 

colaboração profissional. Em todas as questões não se 

observou diferença estatisticamente significativa nas respostas 

obtidas (p-valor > 0,05), indicando que não há diferença na 

percepção do trabalho interprofissional nesses cursos. A 

colaboração interprofissional e o trabalho em equipe foram 

vistos positivamente, indicando que os participantes 

consideram a atuação interprofissional uma prática benéfica 

nas ações de saúde. Este estudo apresentou resultados 

satisfatórios, sendo capaz de investigar a percepção dos 

estudantes entrevistados quanto à atuação interprofissional.  

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Integralidade em 

Saúde. Educação Superior. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tema ‘educação interprofissional’ (EIP) é emergente na 

formação em saúde, uma vez que as condições 

epidemiológicas e os agravos crônicos à saúde requerem 

acompanhamento prolongado do indivíduo, necessitando de 

uma abordagem integral do ser humano que contemple as 

múltiplas dimensões do sujeito. Neste contexto, a qualidade da 

comunicação e a colaboração entre os profissionais envolvidos 

são essenciais para efetivar uma prática de saúde integral 

(PEDUZZI et al., 2013). 

A EIP altera a lógica da formação tradicional em saúde, 

na qual cada profissão é pensada e discutida em si, passando 

a discutir o interprofissionalismo. Entende-se por EIP uma 

proposta de formação onde as profissões aprendem juntas 

sobre o trabalho coletivo e sobre as especificidades de cada 

núcleo profissional, almejando a melhoria na qualidade do 
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atendimento do sujeito, isoladamente e/ou da coletividade 

(BATISTA, 2012). 

A EIP é dinâmica, e pode ser discutida em espaços e 

momentos formais ou não, existindo distintas formas de ser 

abordada, a fim de trabalhar a interdisciplinaridade. A 

metodologia dependerá dos objetivos traçados e recursos 

disponíveis para estudantes e profissionais inseridos nesse 

processo (REEVES et al., 2016). 

Quando o processo de formação profissional ocorre de 

forma uniprofissonal, as atividades educacionais envolvem 

apenas os acadêmicos de uma mesma profissão, o que 

contribui para o desconhecimento sobre os papéis e as 

responsabilidades dos demais profissionais da saúde 

(PEDUZZI et al., 2013). A formação uniprofissinal contribui para 

perpetuar o modelo tradicional de ensino ainda hegemônico, 

onde a fragmentação do sujeito e a atenção voltada à 

cura/reabilitação da doença tem destaque, em detrimento à 

visão ampliada de saúde. 

Desde a redemocratização conquistada com a nova 

constituição, bem como a implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a chegada das novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), vem se tentando ganhar e se tem ganhado 

força no que concerne a formação profissional, ascendendo um 

novo cenário no campo da saúde (SANTOS, 2015). 

Nesse contexto, as políticas de promoção para 

mudanças no processo de formação profissional têm se 

apropriado de sua missão, mesmo diante dos desafios. As DCN 

dos cursos da área de saúde intencionam a formação de um 

novo perfil profissional voltado ao cuidado integral, sem brechas 

para fragmentos (COSTA et al., 2015). 
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A convivência interprofissional e a partilha de 

conhecimentos durante a formação profissional podem ser 

vistas como respostas para o ensino de saúde fragmentado, 

contribuindo para uma formação de profissionais melhor 

preparados para uma atuação em equipe, alcançando na 

perspectiva da integralidade, melhores dimensões do trabalho 

e da produção do cuidado em saúde (ARAÚJO, 2013; PEDUZZI 

et al., 2013).   

Sendo assim, a concepção de cuidado em equipe 

prossegue para uma visão de saúde num olhar biopsicossocial, 

considerando o processo saúde-doença e seus determinantes. 

Tal olhar evidencia a importância do aprendizado coletivo, da 

visibilidade de suas ações e quais os impactos que esse 

cuidado provoca dos beneficitários. Colabora, também, para a 

mudança na concepção da saúde focada apenas no médico e 

com enfoque curativista. A assistência integral se utiliza de 

metodologias que orientem as práticas em saúde (MICHEL, 

2017). 

O ensino interprofissional em saúde é considerado um 

estilo de educação que prioriza o trabalho em equipe e a 

integração dos conhecimentos, opondo-se ao reducionismo e à 

fragmentação da visão especializada, integrando o cuidado 

especializado ao cuidado holístico. É também uma das 

ferramentas para a reorganização das práticas em saúde, 

procurando estimular a integralidade e a colaboração 

interpofissional (SILVA, 2011). 

A formação profissional permite ao estudante a criação 

da identidade com a profissão escolhida e possibilita a 

socialização com os seus valores, cultura, papéis e 

conhecimentos específicos. Entretanto, quando este processo 

ocorre de forma uniprofissonal e as atividades educacionais 
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envolvem apenas os acadêmicos de uma mesma profissão, 

esta prática contribui para o desconhecimento sobre os papéis 

e as responsabilidades dos demais profissionais da saúde e a 

formação de profissionais que vêem o indivíduo de modo 

fragmentado (PEDUZZI et al., 2013). 

Sendo assim, as instituições de ensino superior precisam 

buscar mecanismos que garantam aos alunos uma formação 

que favoreça o diálogo, a troca de experiência e a 

interdisciplinaridade entre os distintos saberes que contribuam 

para as ações de promoção de saúde, em nível individual e 

coletivo (SOARES; PEREIRA; CANAVARRO, 2016). 

Nesse sentido, a formação interprofissional ganha 

destaque, pois, acredita-se que o ensino com este 

embasamento viabilizará subsídios necessários para a 

formação de profissionais de saúde, onde a colaboração e o 

reconhecimento da interdependência das áreas predominam 

frente à competição e à fragmentação do cuidado (MATUDA; 

AGUIAR; FRAZÃO, 2013). 

Neste contexto, objetiva-se investigar a percepção dos 

estudantes dos cursos de gradução que compõem a equipe 

mínima da Estratégia de Saúde da Família (ESF) acerca da 

formação interprofissional, procurando, dessa forma, averiguar 

a prática da colaboração profissional e do trabalho em equipe 

na visão dos alunos ingressos nos referentes cursos de 

graduação. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa realizada caracteriza-se como exploratória, 

descritiva e inferencial, com abordagem quantitativa. Os 

sujeitos pesquisados foram os estudantes que no período de 
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coleta de dados estavam matriculados no 10° período de 

Medicina e 8° período de Enfermagem e Odontologia, da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, ou seja, em 

disciplinas que atuam em diferentes campos de prática do 

respectivo curso. O critério para restringir o estudo a esses três 

cursos de graduação encontra-se no fato de que estas 

profissões compõem a equipe mínima de nível superior da 

Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal, considerada a 

porta de entrada principal para o Sistema Único de Saúde, 

como também o modelo de reorientação da atenção à saúde no 

Brasil.  

Dentre os alunos que estavam vivenciando disciplinas 

práticas dos cursos de graduação pesquisados, foram 

excluídos da pesquisa os estudantes transferidos de outras 

instituições de ensino superior e aqueles que tinham concluído 

outra graduação ou curso de nível técnico em saúde, tendo em 

vista que as percepções e os conhecimentos adquiridos em 

outras instituições ou cursos quanto à atuação interprofissional 

em saúde poderiam influenciar na atuação e conhecimento dos 

alunos quanto a essa temática.  

Os dados foram coletados a partir de um Questionário de 

Pesquisa, intencionando o conhecimento do perfil dos 

acadêmicos participantes e por meio da Escala de Percepção 

do Trabalho Interprofissional (RIPLS) (PARSELL; BLIGH, 1999; 

AGUILAR-DA-SILVA; SCAPIN; BATISTA, 2012), contendo 

nove questões estruturadas abordando os aspectos do trabalho 

em equipe e efetiva colaboração com outros profissionais de 

saúde. 

 Inicialmente, os dados foram analisados por meio de 

medidas descritivas. Em seguida, o teste de Kruskal-Wallis foi 

utilizado para identificar se há diferenças entre os cursos de 
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graduação investigados, na percepção dos estudantes quanto 

ao trabalho em equipe e a colaboração profissional. O Kruskal-

Wallis é um teste de caráter estatístico não paramétrico que 

examina as diferenças entre três ou mais grupos amostrados 

independentemente em uma única variável contínua, 

normalmente não distribuída (MCKIGHT; NAJAB, 2010). 

Cumprindo as exigências formais dispostas nas 

Resoluções 196/96 e 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde, que dispõe sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos, a presente pesquisa foi submetida 

à Plataforma Brasil, e posteriormente, aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba. Os participantes que 

concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise descritiva foi realizada para uma melhor 

compreensão das variáveis do perfil sociodemográfico e 

estudantil dos discentes. A amostra foi composta por 87 

estudantes, sendo 43 do curso de Medicina, 20 do curso de 

Enfermagem e 24 de Odontologia.  A idade da amostra geral 

variou entre 19 e 34 anos, com média de 23,2 ± 26 anos. 

Relacionado à variável sexo, verificou-se predominância 

do sexo feminino na amostra geral, com 64,6%, este achado 

reflete a maior prevalência de mulheres em cursos da área da 

saúde, refletindo uma maior feminização nas profissões de 

saúde, afirmando que o papel da mulher está atrelado ao ato de 

cuidar. Os dados no Brasil demonstram ainda a que as 
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mulheres constituem a maior parte dos estudantes de nível 

superior (MATOS; TOASSI; OLIVEIRA, 2013). 

Entretanto, observando o curso de Medicina 

isoladamente, observa-se um predomínio do sexo masculino 

(54%) em detrimento ao feminino (46%). Quanto ao estado civil, 

a maioria da amostra declarou ser solteira (88,5%). No tocante 

à renda familiar, a maior parte da amostra do estudo (72,4%) 

afirmou ter renda de cinco salários mínimos ou mais.  

 
Tabela 1. Perfil sociodemográfico da amostra. 

Variável N % 

Faixa Etária   

19 – 24 anos 72 82,8 

25 – 29 anos 11 12,6 

30 – 34 anos 4 4,6 

Sexo   

Masculino 31 35,4 

Feminino 56 64,6 

Estado Civil   

Solteiro 77 88,5 

Casado 5 5,7 

Divorciado 1 1,1 

Outro 4 4,6 

Renda Familiar   

< 1 SM 2 2,3 

1 – 2 SM 5 5,7 

3 – 4 SM 16 18,4 

≥ 5 SM 63 72,4 

Não Respondeu 1 1,1 

Curso   

Medicina 43 49,4 

Enfermagem 20 23,0 

Odontologia 24 27,6 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os resultados da pesquisa indicam que, quanto à 

eficácia do trabalho em grupo, a maioria dos estudantes 

concorda ou concorda fortemente que o aprendizado junto a 

outros estudantes irá ajudá-los a tornarem-se um membro 

efetivo de uma equipe de saúde (94,2%), como também a 

maioria concorda ou concorda fortemente que na aprendizagem 

em pequenos grupos de trabalho é preciso confiança e respeito 

dos estudantes uns com os outros (98,9%). Os estudantes 

afirmaram positivamente que em um trabalho de equipe as 

competências são essenciais para que todos os alunos possam 

aprender sobre os cuidados de saúde (97,7%), assim como, 

concordaram ou concordaram fortemente que há benefícios 

para a saúde dos usuários quando os profissionais trabalham 

em conjunto (91,9%).  

Nesse sentido, a educação interprofissional possibilita o 

estreitamento do cuidado. O trabalho orientado pelas diretrizes 

do SUS e por seus princípios contribui para o enfrentamento 

das inúmeras adversidades que surgem de acordo com a 

distinção de competências e habilidades voltados à cada 

profissional isoladamente. A característica da cooperação, 

pautada na interdisciplinaridade proporciona a ampliação do 

olhar do estudante e do profissional, não centralizado nas 

práticas em saúde, mas no usuário, principal beneficiário desse 

processo (DIAS et al., 2016). 

O estímulo à integralidade é imprescindível no 

desenvolvimento de uma prática de comunicação, esta 

orientada por um entendimento recíproco. A aproximação com 

a comunidade pode ser facilitada pela diversidade de 

perspectivas dos profissionais que compõem as Equipes de 

Saúde da Família, o que propiciará além da melhora do 

relacionamento interpessoal entre esses atores, a prestação de 
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uma assistência integral, universal e equânime à população 

(VIEGAS; PENNA, 2013). 

No que se refere ao trabalho em equipe desses 

profissionais, vale destacar que ele impulsiona fortemente 

vários aspectos relacionados as Equipes de Saúde da Família, 

o que resulta em uma maior união e interação. Nesse contexto, 

percebe-se que a motivação no desenvolvimento das atividades 

é estimulada, bem como a satisfação do trabalho e as 

estratégias de gestão do serviço em questão (SOUZA, 2013). 

Esse trabalho em equipe tende a ser cada dia mais 

incorporado, nas mais diversas práticas. Ele está vinculado com 

o compartilhamento de ideias e saberes semelhantes na busca 

da construção de uma identidade institucional. O trabalho 

multiprofissional pode ser definido como ações que são 

realizadas por dois ou mais sujeitos que tenham uma 

capacidade coordenada, o objetivo é que cada ator proponha 

ideias, possibilitando a geração de uma sinergia (BRAGA; 

OLIVEIRA; SIENA, 2017).  

Para tanto, percebe-se que o trabalho em equipe, tendo 

por base a atuação interprofissional, é um dos fundamentos 

para a organização da Atenção Básica (AB), que tem na Saúde 

da Família sua estratégia prioritária. Entretanto, em virtude da 

complexidade que o trabalho em saúde envolve, ainda são 

encontradas dificuldades na adoção da cooperação 

interprofissional como estratégia de trabalho, em decorrência 

da presença de uma assistência à saúde fragmentada pelas 

categorias profissionais, com uma cultura centrada na 

especialidade, a qual ainda reproduz um cuidado também 

fragmentado (ARAÚJO, 2013; MATUDA; AGUIAR; FRAZÃO, 

2013). 
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 O presente estudo corrobora com os dados obtidos por 

de Aguilar-da-Silva, Scapin e Batista (2011), que encontraram 

predomínio de concordância entre os estudantes de medicina, 

enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia, quando 

questionados sobre a colaboração interprofissional e o trabalho 

em equipe. Entretanto, vale salientar que os estudantes 

participantes desta pesquisa não têm em sua formação a 

experiência da EIP, uma vez que os Projetos Pedagógicos dos 

cursos investigados não contemplam esta formação. Sabe-se 

que alguns estudantes possuem experiências pontuais em 

projetos de extensão e no PET-Saúde, quanto ao trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar, mas nem todos os alunos 

têm oportunidade de vivenciá-las.  

Os estudantes participantes desta pesquisa, em sua 

maioria, afirmaram também que concordam ou concordam 

fortemente que a aprendizagem compartilhada os ajudará a 

reconhecer as próprias limitações (85,1%). Em 82,7% dos 

estudantes participantes da pesquisa, as respostas foram 

positivas quando questionados se a aprendizagem com outros 

estudantes da área da saúde antes da formatura iria melhorar 

os relacionamentos durante a vida profissional, entretanto, 

observou-se que 17,2% mantiveram-se neutros ou em 

discordância fortemente para este questionamento. 

Nessa perspectiva de aprendizagem compartilhada, 

Oliveira e Campos (2015) relatam que a participação ativa dos 

envolvidos com o cuidado colaborativo e todo o processo de 

aprendizagem reflete na percepção e consciência dos incluídos 

nesse  processo, possibilitando o desenvolvimento e 

construção de habilidades que  envolvam o aprendizado mútuo. 

Com relação ao aprendizado, a escassez de práticas conjuntas, 

durante o período de formação dos profissionais que 
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trabalharão juntos, acarretam dificuldades nos serviços de 

saúde quanto ao trabalho em equipe. Ao favorecer, ainda na 

formação, o trabalho em equipe e a colaboração entre os 

estudantes, desenvolve-se a capacidade de lidar com 

problemas que excedem a competência de uma profissão 

isoladamente. Nos dias atuais, o conhecimento não pode ser 

adquirido fora do mundo do trabalho, e tendo em vista que os 

profissionais trabalham em equipes multiprofissionais, a 

convivência e a partilha de conhecimentos objetivam 

transformar o processo de ensino-aprendizagem numa relação 

estreita entre teoria e prática, dinamicamente (AGUILAR DA 

SILVA, 2011).  

A aprendizagem compartilhada com outros estudantes 

da área de saúde aumenta a vontade e a capacidade dos 

estudantes para compreender os cuidados de saúde e os 

problemas clínicos em 81,6% dos entrevistados, enquanto que 

18,3% dos estudantes mantiveram-se neutros ou em desacordo 

nesta questão. 

Inseridos na EIP, estão a busca para a resolução de 

problemáticas, responsabilidades compartilhadas e tomadas de 

decisão em uma perspectiva conjunta e colaboratida, onde 

todos são agentes ativos. Para a ocorrência dessas práticas, é 

preciso que haja o desenvolvimento de outras competências, 

tais quais: competências comuns a todas as profissões, 

competências específicas de cada área e competências 

colaborativas (NETO et al., 2015). 

Para 82,7% dos entrevistados a aprendizagem 

compartilhada irá ajudá-los a pensar positivamente sobre os 

outros profissionais. A comunicação e as habilidades devem ser 

aprendidas junto com outros estudantes da área da saúde para 

72,4% dos entrevistados, entretanto, 21,8% dos estudantes 
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mantiveram-se neutros e 5,7% não concordaram com esta 

afirmação. 

Essa comunicação interprofissional aproxima as práticas 

e os integrantes da equipe, proporcionando não apenas um 

envolvimento maior entre eles, mas, como consequência disso, 

uma maior resolutividade em saúde, integrando os saberes e 

aplicando-os à comunidade. Esse modelo vai contra as 

relações tradicionais hierarquizadas, envolve uma metodologia 

contínua de comunicação e tomada de decisões, que permite o 

envolvimento dos mais diversos profissionais (MATUDA et al., 

2015). 

Tal comunicação deve ser implementada a fim de 

melhorar o relacionamento interpessoal no ambiente de 

trabalho. É necessário respeito, compreensão, empatia, 

flexibilidade e adaptação, para que assim se possa construir um 

vínculo que otimize o processo de trabalho no cotidiano das 

equipes de saúde (LEITE; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014). 

Com relação as questões sobre a colaboração e o 

trabalho em equipe, não se observou diferença estatisticamente 

significativa nas respostas dos entrevistados nos três cursos de 

graduação (p-valor > 0,05), indicando que não há diferença na 

percepção do trabalho interprofissional entre os cursos 

investigados. 

Para além dos profissionais de saúde, o estudo de Silva 

et al. (2015) relata que estudantes se apresentaram 

sensibilizados à relevância da participação do usuário e de sua 

rede de suporte social no processo do cuidado e da tomada de 

decisão acerca dos intinerários terapêuticos. Entretanto, os 

mesmos ainda não participam, tendo a possibilidade da 

inserção do grupo da gestão nesse processo. 
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A construção de uma boa rede de saúde e de uma 

Atenção Básica efetiva vem sendo liderada desde as primeiras 

mudanças advindas da criação do SUS, seja por meio dos 

profissionais, gestores ou da população. O engajamento deve 

voltar-se às necessidades sociais destacadas em cada 

realidade, e as universidades, entidades formadoras, são 

fundamentais nesse processo de comprometimento social e 

trabalho multiprofissional (SERIANO; MUNIZ; CARVALHO, 

2013). 

 
Tabela 2. Percepção da Atuação Interprofissional pelos 
estudantes de graduação de Medicina, Odontologia e 
Enfermagem. 

Concordo 
Fortemente 

(%) 

Concordo 
(%) 

Neutro 
(%) 

Discordo 
(%) 

Discordo 
Fortemente  

(%) 

 
P-valor* 

Concordância 
(%) 

Q1 – O aprendizado junto com outros estudantes irá me ajudar a tornar-

me um membro efetivo de uma equipe de saúde. 

 

 49,4 44,8 2,3 3,4 - 0,444 94,2 

Q2 – Para a aprendizagem em pequenos grupos de trabalho os 

estudantes precisam da confiança e do respeito uns dos outros. 

 

57,5 41,4 - - 1,1 0,188 98,9 

Q3 – Em um trabalho de equipe as competências são essenciais para que 

todos os alunos possam aprender sobre os cuidados de saúde. 

 

50,6 47,1 1,1 1,1 - 0,297 97,7 

Q4 – A aprendizagem compartilhada vai me ajudar a entender as minhas 

próprias limitações. 

 

34,5 50,6 13,8 - 1,1 0,543 85,1 

Q5 – Os pacientes acabam tendo benefícios para a sua saúde quando os 

estudantes trabalham em conjunto para resolver os problemas. 

 

54,0 37,9 5,7 1,1 1,1 0,186 91,9 
Q6 – A aprendizagem compartilhada com outros estudantes da área de 

saúde aumenta a minha vontade e capacidade para compreender os 
cuidados de saúde e os problemas clínicos. 

 

36,8 44,8 10,3 4,6 3,4 0,517 81,6 
Q7 – A aprendizagem com outros estudantes da área da saúde antes da 

formatura irá melhorar os relacionamentos durante a vida profissional. 

 

40,2 42,5 14,9 - 2,3 0,655 82,7 
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Q8 – Comunicação e habilidades devem ser aprendidas junto com outros 

estudantes da área da saúde. 

 

25,3 47,1 21,8 3,4 2,3 0,545 72,4 
Q9 – A aprendizagem compartilhada irá me ajudar a pensar positivamente 

sobre os outros profissionais. 

 

31,0 51,7 14,9 1,1 1,1 0,984 82,7 

*Teste de Kruskal-Wallis (P-valor > 0,05). 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

4 CONCLUSÕES 

 

Este estudo apresentou resultados satisfatórios quanto 

aos objetivos propostos, sendo capaz de investigar a percepção 

dos estudantes de medicina, enfermagem e odontologia quanto 

a atuação interprofissional. Os estudantes participantes deste 

estudo eram em sua maioria adultos jovens, do sexo feminino, 

solteiras, com renda familiar maior que cinco salários mínimos. 

Na dimensão interprofissional, vale destacar que os 

participantes, em sua maioria, externaram a opinião quanto a 

relevência da formção interprofissional, afirmando maiores 

benefícios quando subsidiados por outros colegas e suas 

ideias, ampliando assim o contexto geral das possibilidades de 

avaliação e intervenção na Atenção Básica.  

A resolutividade nesse nível de atenção à saúde vem 

sendo buscada cada vez mais com o intuito de elevar a AB à 

um apatamar de referência. Um serviço que possibilite ao 

usuário um acesso sem constrangimento, propiciando-lhe uma 

boa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, que ofereça ao 

profissional satisfação e a sensação de bem estar no seu local 

de trabalho. 

Por fim, pôde-se perceber que a colaboração 

interprofissional e o trabalho em equipe foram vistos 

positivamente pelos participantes do estudo, indicando que 
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estes consideram a atuação interprofissional uma prática 

positiva nas ações de saúde. Faz-se necessário que as 

instituições formadoras contribuam de modo a favorecer 

práticas interprofissionais no decorrer da formação profissional 

destes estudantes para que esta prática possa ser evidenciada 

nos diversos campos do trabalho em saúde, contribuindo para 

a integralidade no sistema de saúde e para distanciar as ações 

fragmentadas em saúde, as quais comprometem a 

resolubilidade do sistema. 
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RESUMO: O aumento no número de nascimentos de crianças 
prematuras de baixo peso admitidos em Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN), levou profissionais de aréas distintas 
se preocupar cada vez mais com o processo de transição 
alimentar existente nessa população. Portanto, este estudo, 
objetivou descrever a alimentação e os métodos utilizados para 
alimentar recém-nascidos prematuros de baixo peso em uma 
Maternidade Escola. Trata-se de um estudo descritivo 
observacional, baseado na vivência da nutricionista, 
fonoaudióloga e das residentes de nutrição e fonoaudiologia do 
Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde 
com ênfase em Terapia Intensiva Neonatal, que realizam 
atendimento aos recém-nascido prematuros de baixo peso 
admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Observou-se que 
a Maternidade estudada incentiva e promove o aleitamento 
materno exclusivo em recém-nascidos prematuros de baixo 
peso, em virtude dos inúmeros benefícios advindos da 
amamentação. No entanto, o início desta transição para via oral 
irá depender de cada caso, sendo levado em conta o contexto 
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social, bem como a maturação, peso ao nascimento e 
condições clínicas favoráveis. 
Palavras-chave: Prematuro. Baixo peso. Métodos de 

Alimentação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas houve um aumento expressivo de 

nascimento de crianças prematuras de baixo peso (<2.500 

gramas) e a cada dia aumenta-se o número destes admitidos 

em Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTIN) com idade 

gestacional e peso cada vez menor (VILLELA et al., 2015; 

VALETE et al., 2009). O tratamento dessa população requer 

cuidados intensivos, o que gera uma maior demanda de 

tecnologias que possibilite o aumento da taxa de sobrevivência 

(SBP, 2012; ANDERSON, 2012). O avanço tecnológico e 

científico proporcionou uma melhor compreensão da 

fisiopatologia do período perinatal, aqui entendida como o 

período entre a 28ª semana de gestação e 4ª semana após o 

nascimento (ANDERSON, 2012). 

A maior familiaridade com os mecanismos 

fisiopatológicos do período perinatal levou muitos profissionais 

de saúde que trabalham nesse seguimento a se preocupar cada 

vez mais com a qualidade da assistência prestada que permita 

a redução das morbidades, o crescimento e desenvolvimento 

adequado (LIMA et al., 2014; PEYNEAU, 2008; LIMA, 2015; 

LEONE; SADECK, 2010). Assim, as equipes das Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatais com a finalidade de garantir uma 

assistência de qualidade e melhor sobrevida desses pacientes 

passaram a introduzir normas e rotinas direcionadas a esse 

objetivo (LEONE; SADECK, 2010). 
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Um dos avanços marcantes nesse período refere-se à 

nutrição neonatal. Atualmente, houve aprimoramento de 

métodos para determinar as necessidades nutricionais, 

técnicas de alimentação, introdução da nutrição parenteral e 

maior ênfase, incentivo e apoio ao aleitamento materno com a 

possibilidade de utilizar aditivos que permite uma melhor 

adequação nutricional (LEONE; SAUDECK, 2010).  

A nutrição é fundamental para o crescimento e 

desenvolvimento pleno, pois a má nutrição em períodos 

precoces da vida afeta o crescimento e desenvolvimento 

neurocognitivo, aumenta o risco de mortalidade infantil e a 

susceptibilidade a desenvolver doenças crônicas não 

transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial, 

dislipidemias e doenças cardiovasculares na fase adulta 

(CLARK et al., 2003; MACHADO, 2011; LIMA et al., 2014; KIM, 

2015; EUCLYDES, 2014). 

Inúmeras recomendações propõem que a nutrição do 

recém-nascido prematuro promova o crescimento semelhante 

ao que ocorre em ambiente intra-útero com a finalidade de 

alcançar taxas quantitativas e qualitativas similares à de um feto 

normal com mesma idade gestacional (AQUINO, 2014; 

AUGUSTO, 2009; GOULART, 2009; KIM 2015; MACUARTÚ; 

MALVEIRA, 2017). 

Contudo, nutrir adequadamente esse prematuro é um 

dos maiores desafios da neonatologia uma vez que é um grupo 

extremamente vulnerável e que necessita de constante 

avaliação e necessidades nutricionais diferenciadas. As 

recomendações são difíceis de serem alcançadas uma vez que 

a prematuridade interrompe a oferta de nutrientes em um 

período em que o crescimento ocorre de forma acelerada, 

portanto o prematuro já começa a vida com o estado nutricional 
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comprometido (AQUINO, 2014; LIMA et al., 2013; ANDERSON, 

2012). Além disso, dependendo do grau de prematuridade, do 

ambiente intrauterino, do trauma relacionado ao nascimento e 

a função dos sistemas orgânicos, o recém-nascido prematuro 

de baixo peso pode apresentar morbidades que são 

característicos da prematuridade, como síndrome do 

desconforto respiratório, displasia broncopulmonar, 

persistência do canal arterial, hemorragia peri-intraventricular, 

anemia, retinopatia da prematuridade, doença metabólica 

óssea, enterocolite necrosante e sepse que podem dificultar a 

oferta nutricional adequada (PEYNEAU, 2008; ANDERSON, 

2012; LIMA et al., 2014; AQUINO, 2014; VALOIS, 2013).  

Atualmente, há muitos métodos para fornecer a 

alimentação de prematuros com baixo peso, cada um com seus 

benefícios e limitações (ANDERSON, 2012). Várias evidências 

mostram que iniciar o suporte nutricional precocemente e de 

forma otimizada combinando a nutrição parenteral e enteral e 

priorizar sempre o leite materno podem exercer influências 

positivas sobre o crescimento e desenvolvimento desses 

prematuros de baixo peso (CLARCK et al., 2003; PEYNEAU, 

2008; ANDERSON, 2012; EHRENKRANZ, 2014; AQUINO, 

2014).  

Considerando a importância e necessidade da nutrição 

adequada nesse grupo extremamente vulnerável, objetivou-se 

nesse estudo descrever a alimentação e os métodos utilizados 

para alimentar recém-nascido prematuros de baixo peso em 

uma Maternidade Escola.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo observacional, baseado 

na vivência da nutricionista, fonoaudióloga e das residentes de 

nutrição e fonoaudiologia do Programa de Residência 

Multiprofissional Integrada em Saúde com ênfase em Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal, que realizam atendimento aos 

recém-nascidos prematuros de baixo peso admitidos da 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Maternidade Escola 

Januário Cicco.  

A Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), faz parte 

do complexo hospitalar da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). Desde agosto de 2013, passou a fazer parte 

do grupo de hospitais sob a gestão da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério 

da Educação. A Instituição é referência em gestação de alto 

risco, saúde da mulher, cirurgia ginecológica e reprodução 

assistida do Rio Grande do Norte e faz parte da Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança. A Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal contém 20 leitos, sendo 5 de Cuidados Intermediários 

Neonatal Convencional (UCINCO) e apresenta uma equipe 

multiprofissional formada por neonatologistas, pediatras, 

enfermeiras e técnicas de enfermagem, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogas, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos e 

assistentes sociais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atuação do nutricionista na equipe multiprofissional 

que presta assistência ao recém-nascido prematuro de baixo 

peso na MEJC baseia-se no Protocolo de Terapia Nutricional 
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do Recém-nascido elaborado por neonatologista e 

nutricionistas.  

Avaliação nutricional do recém-nascido prematuro 

No momento em que o prematuro de baixo peso nasce 

dá-se início a um grande desafio, pois a criança representa uma 

urgência do ponto de vista nutricional, contudo, para suprir as 

necessidades nutricionais é necessário avaliá-lo e classificá-lo 

nutricionalmente.  

As formas de classificar os recém-nascidos prematuros 

estão listadas na Tabela (1).  

 

Tabela 1. Classificação do recém-nascido prematuro 

 

Segundo Idade 

Gestacional 

(IGN) 

Prematuro (<37 semanas) 

Prematuro Tardio ( 32 a 36 semanas e 6 

dias) 

Muito Prematuro (28 a 31 semanas e 6 

dias) 

Prematuro extremo (<28 semanas) 

Segundo Peso 

de Nascimento 

(PN) 

Baixo Peso (<2500 gramas) 

Muito Baixo Peso (<1500 gramas) 

Extremo Baixo Peso (<1000 gramas) 

Adequação do 

Crescimento 

Intrauterino 

PIG (pequeno para idade gestacional 

AIG (adequado para idade gestacional) 

GIG (grande para idade gestacional) 

Fonte: WHO, 2012. 

 

A avaliação antropométrica consiste em dimensionar a 

composição corporal, e no recém-nascido esse 

dimensionamento logo após o nascimento permite avaliar o 

crescimento fetal e quando realizado durante todo o período de 

internação e após a alta hospitalar reflete o crescimento pós-

natal (FIGUEIRA; OSHIRO, 2010). As medidas antropométricas 
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mais utilizadas são: peso, comprimento e perímetro cefálico, 

que aplicados a curvas de crescimento segundo a idade 

gestacional classifica o neonato em pequeno, adequado ou 

grande para idade gestacional ou se existe macrocefalia ou 

microcefalia (FIGUEIRA; OSHIRO, 2010). 

Em nossa prática clínica classificamos o peso, 

comprimento e perímetro cefálico por meio das curvas de 

crescimento do Projeto Intergrowth 21st (VILLAR et al., 2014), e 

calculamos os escores-z dos parâmetros antropométricos 

através do software de cálculo do Projeto Intergrowth 21st. Para 

acompanhamento desses prematuros após recuperação de 

peso de nascimento utilizamos as curvas de Fenton (FENTON, 

2013). É possível calcular os escores-z, por meio do software 

(calculadora online), conforme a semana de idade gestacional. 

Nutrição Parenteral 

Uma vez avaliado e classificado, há necessidade que o 

prematuro esteja estabilizado clinicamente para se iniciar a 

alimentação. Alimentar esses recém-nascidos constituem um 

grande desafio, uma vez que eles possuem pouca reserva 

calórica e apresentam morbidades características que 

diminuem ainda mais essa reserva e dificulta o início e 

progressão da dieta (NOGUEIRA, 2010; BRASIL, 2014).  

Além disso, os prematuros apresentam imaturidade do 

trato gastrointestinal, imaturidade do reflexo de sucção e 

deglutição que só está presente após 32ª a 34ª semanas de 

gestação o que dificulta a alimentação por via oral, aumento das 

necessidades calóricas, diminuição da capacidade gástrica, 

imaturidade do esfíncter esofágico ocasionando refluxo 

gastroesofágico e diminuição da secreção enzimática levando 

a menor absorção de nutriente (GOULART, 2009; BRASIL, 

2014).  
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Devido a limitação das reservas calóricas, em especial 

de energia e proteína, e quando a imaturidade do trato 

gastrointestinal dificulta a oferta de nutrientes por via enteral, 

mesmo que temporariamente, recomenda-se iniciar a nutrição 

parenteral o mais rápido possível, já nas primeiras 24 horas 

após o nascimento (ANDERSON, 2012; NOGUEIRA, 2010).  

Segundo Nogueira (2010) e Costa (2010) a nutrição 

parenteral pode ser utilizada em recém-nascidos quando o trato 

digestório não puder ser utilizado entre 1 a 2 dias, quando não 

é possível iniciar a nutrição enteral e para suprir ou melhorar o 

aporte energético-protéico juntamente com a nutrição enteral. 

Em nossa prática clínica a nutrição parenteral é iniciada 

dependendo do estado clínico e nutricional do recém-nascido 

prematuro. A nutrição parenteral é calculada por médicos 

pediatras e neonatologistas, a prescrição então é enviada para 

uma empresa terceirizada que manipula a nutrição parenteral e 

nos envia novamente, sendo conferida e administrada por 

enfermeiras. A nutrição parenteral é composta por: fluidos, 

hidratos de carbono, aminoácidos (proteína), lipídeos, 

eletrólitos, vitaminas e oligoelementos (COSTA, 2010). 

Dependendo do estado clínico e nutricional os 

prematuros internados na UTIN pode fazer uso apenas da 

nutrição parenteral nas primeiras 24 a 48 horas ou o suporte 

nutricional pode ser feito com a combinação da nutrição 

parenteral e nutrição enteral trófica. É importante que a nutrição 

enteral trófica ou mínima seja instalada assim que possível pois 

o prolongamento da nutrição parenteral e ausência da dieta na 

luz intestinal pode causar efeito de curto e longo prazo, como 

aumento da susceptibilidade a infecções, enteropatia 

perdedora de proteína, diminuição na secreção de 

Imunoglobulina A (IgA), edema da lâmina própria, diminuição 
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da absorção de glicose e diminuição da função da barreira 

intestinal (COSTA, 2010; BRASIL, 2014).    

Nutrição Enteral 

A alimentação enteral é a mais preferível para recém-

nascidos prematuros por ser mais fisiológico do que a nutrição 

parenteral e, portanto, deve ser considerada em todos os 

prematuros que estiverem com o intestino funcionante 

(ANDERSON, 2012) 

A nutrição enteral mínima ou trófica foi proposta na 

década de 80 com o intuito de estimular o trato gastrointestinal 

durante o uso da nutrição parenteral. Os benefícios da nutrição 

enteral mínima são: elevação da concentração de hormônios 

gástricos, amadurecimento funcional e da motilidade intestinal, 

redução da incidência de sepse, promoção do alcance mais 

rápido da nutrição enteral plena (MATALOUN; COSTA; 

FERLIN, 2010). 

O momento de se iniciar a nutrição enteral deve ser 

individualizada e depende do estado clínico do prematuro. A 

nutrição enteral mínima em nossa prática clínica é iniciada com 

volumes de 20ml/kg/d e 15ml/kg/d para prematuros com menos 

de 2.500 gramas e 1.500 gramas, respectivamente. A utilização 

de volumes maiores pode ser indicada em situações de 

hipoglicemia e diurese diminuída. A capacidade gástrica do 

paciente é avaliada e sinais de intolerância devem ser 

observados, a cota hídrica e volume máximo deve ser de 35-

40ml/kg/d (PROTOCOLO DE TERAPIA NUTRICIONAL DO 

RECÉM-NASCIDO, 2017). 

O início da nutrição progressiva deve ser realizado após 

estabilização hemodinâmica e ausência de sinais de 

intolerância. Os incrementos diários são de 10-20ml/kg/d na 

primeira semana de vida e 35-40ml/kg/d na segunda semana 
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de vida, com objetivo de se alcançar a nutrição plena 

(150ml/kg/d, 110-135kcal/kg/d) em duas semanas nos 

prematuros abaixo de 1.000 gramas e em 7-10 dias nos 

prematuros acima de 1.000 gramas. Inicialmente a dieta é 

administrada de 6/6 horas em prematuros com peso menor que 

1.000 gramas, 4/4 horas em prematuros com peso entre 1.000-

1.500 gramas e 3/3 horas para prematuros com peso acima de 

1.500 gramas (PROTOCOLO DE TERAPIA NUTRICIONAL DO 

RECÉM-NASCIDO, 2017). 

Tipos de Alimentos na Nutrição Enteral 

O leite humano da própria mãe é o melhor alimento para 

o recém-nascido, seja ele prematuro ou não. A composição do 

leite materno é única e balanceada em termo de nutrientes, 

além disso inclui fatores de proteção e substâncias bioativas 

que favorece a maturação do organismo, crescimento e 

desenvolvimento da criança (EUCLYDES, 2014). Em recém-

nascidos prematuros, os benefícios do leite materno estão 

relacionados à melhora da defesa imunológica, digestão, 

absorção de nutrientes, função gastrointestinal e 

desenvolvimento mental (MATALOUN; COSTA; FERLIN, 

2010). 

Vários estudos mostram que o leite de mães de 

prematuros no início da lactação (quatro a seis semanas pós-

parto) difere do leite de mães de recém-nascidos a termo, pois 

apresentam maior concentração de calorias, conteúdo elevado 

de proteínas, sódio, cloro, IgA secretora e menor conteúdo de 

lactose (GOULART, 2009; ANDERSON, 2012; BRASIL, 2014). 

Além disso prematuros alimentados com leite humano da 

própria mãe crescem mais rápido e tem menos risco de 

desenvolver sepse e enterocolite necrosante (GOULART, 

2009). 
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Contudo, sugere-se que o leite de mães de prematuros 

embora tenha uma composição diferente do leite de mãe de 

recém-nascido a termo, não alcançam as necessidades de 

proteínas, cálcio, fósforo, ferro, cobre, zinco e algumas 

vitaminas necessário para o crescimento da criança 

(GOULART, 2009; ANDERSON, 2012). A deficiência desses 

nutrientes tem sido corrigida através da adição de aditivos que 

tem como objetivo enriquecer o leite humano por aumentar a 

oferta de energia, proteína, cálcio, fósforo e sódio, afim de 

melhorar o crescimento e o estado nutricional desses 

prematuros (GOULART, 2009; MATALOUN; COSTA; FERLIN, 

2010). Segundo Goulart (2009), os aditivos do leite materno são 

recomendados para todos os recém-nascidos com peso de 

nascimento inferior a 1.800 gramas, devendo ser administrado 

apenas se o prematuro estiver recebendo leite ordenhado da 

própria mãe ou pasteurizado e alcançar uma ingesta diária de 

100ml/kg/d. 

Deve-se sempre dar preferência pelo leite ordenhado cru 

da própria mãe, no entanto, devido à ausência da sucção do 

prematuro ao seio, as mães tem dificuldades na produção e/ou 

manutenção láctea sendo necessário que a dieta seja 

administrada ou complementada com leite pasteurizado do 

Banco de Leite Humano (BRASIL, 2014). O processo de 

pasteurização reduz a retenção de nitrogênio, absorção de 

gorduras, concentração de vitaminas hidrossolúveis e destrói 

ou reduz fatores antimicrobianos, mas preserva seu valor 

biológico e alguns fatores de defesas, sendo mais vantajoso do 

que às formulas lácteas para recém-nascidos prematuros 

(GOULART, 2009). 

Atualmente, devido ao melhor conhecimento sobre a 

fisiologia e necessidades dos recém-nascidos prematuros, 
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várias fórmulas lácteas foram desenvolvidas para atender as 

necessidades nutricionais dessa população. As fórmulas para 

prematuro levam em consideração a menor capacidade 

gástrica, digestibilidade de proteínas, gorduras e carboidratos, 

por isso sua composição é modificada para facilitar a digestão 

e absorção de nutrientes, e possuem maior concentração de 

proteínas, minerais, vitaminas e maior densidade calórica 

(MATALOUN; COSTA; FERLIN, 2010; ANDERSON, 2012). 

Quando um prematuro nasce na MEJC e está apto a se 

alimentar por via enteral, a primeira opção de alimento é o leite 

materno ordenhado da própria mãe e de preferência fresco 

(cru). Por este motivo, toda a equipe multiprofissional é 

orientada a estimular a mãe a fazer a ordenha. A mãe pode 

realizar a ordenha em si mesma ou caso tenha dificuldade, ela 

é direcionada a Sala de Apoio a Amamentação que se encontra 

em ponto estratégico entre a UTIN e o lactário (PROTOCOLO 

DE TERAPIA NUTRICIONAL DO RECÉM-NASCIDO, 2017).  

No caso em que a mãe apresentar pouca produção de 

leite ou não conseguir manter a ordenha por um tempo 

prolongado, a segunda opção para alimentar esse prematuro é 

através do leite pasteurizado do Banco de Leite Humano. As 

fórmulas lácteas para prematuros é a terceira e última opção e 

ocorre em situações em que o prematuro está ingerindo altos 

volumes e a mãe não consegue ordenhar, associado a poucos 

estoques de leite pasteurizado no Banco de Leite Humano ou 

quando há prematuros com necessidades específicas como os 

cardiopatas e broncodisplásicos que necessitam de um menor 

volume de alimento, mas com uma maior densidade energética 

(PROTOCOLO DE TERAPIA NUTRICIONAL DO RECÉM-

NASCIDO, 2017). 
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O Sistema sensório-motor oral  

 

A alimentação de um recém-nascido  é um processo que 

requer atenção e cuidado, pois para que esta ação aconteça de 

maneira segura, adequada e eficaz, é necessária a integridade 

dos componentes do sistema sensório-motor oral e harmonia 

de suas funções de sucção, deglutição e respiração (GEWOLB; 

VICE, 2006; MEDEIROS et al., 2011). 

Quando falamos de recém-nascidos prematuros de baixo 

peso, esse processo alimentar torna-se ainda mais complexo, 

visto que estes, em sua maioria, possuem dificuldades na 

alimentação por apresentar imaturidade das estruturas do 

sistema sensório-motor oral e consequentemente na função de 

sucção, além de apresentar incoordenação entre as funções de 

sucção/deglutição/respiração, já que são funções interligadas 

(BOIRON et al., 2007; ARAÚJO et al., 2004;  BASSETO; 

BROCK; WAJNSZTEJN, 1998).  

Considerando que o desenvolvimento das funções orais 

do recém-nascido acontece de maneira gradual, estudos 

abordam que os primeiros movimentos de sucção acontecem 

por volta da 17ª semana de vida intra-uterina e na 32ª semana 

esses movimentos acontecem de maneira organizada. Tendo 

em vista que a sucção depende da coordenação entre as 

funções de deglutição e respiração, essas funções se 

apresentam coordenadas por volta da 34ª semana, estando 

plenamente estabelecida na 37ª semana (XAVIER, 2013; 

NEIVA; LEONE, 2006) 

Para que haja eficiência na alimentação do recém-

nascido prematuro, é necessário adequado desenvolvimento 

sensório-motor oral, com reflexo de procura presente, sucção 

forte, rítmica e adequada, presença de vedamento labial 
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completo, movimentos adequados de língua e mandíbula, 

canolamento lingual, eclosões de sucção alternadas com 

pausas e coordenação entre sucção/deglutição/respiração. 

Além disso, deve-se levar em conta o peso corpóreo, a força 

muscular, o suporte de peso, a atenção/estado de alerta, o 

contexto específico do ambiente e a complexidade da tarefa 

oferecida (CASTRO et al., 2007; NEIVA; LEONE, 2006). 

Também é importante ressaltar que, além da adequação 

e coordenação das funções orais, o prematuro precisará atingir 

sua maturidade gastrointestinal para que se inicie a alimentação 

por via oral, podendo necessitar de sondas enterais até que 

esteja plenamente apto para essa finalidade (NASCIMENTO; 

ISSLER, 2003).  

Como o serviço de fonoaudiologia na UTI neonatal da 

MEJC tem autonomia para iniciar a estimulação desses recém-

nascidos quando estáveis e livres de suporte respiratório, 

sempre em comum acordo com a equipe multidisciplinar, 

observamos muitos recém-nascidos apresentando 

coordenação da sucção-deglutição-respiração a partir da 30ª 

semana de idade gestacional e com peso abaixo de 1.500g, 

apesar da 34ª semana ser o marco para essa coordenação na 

maior parte da literatura.  

Antes de qualquer procedimento com os recém-

nascidos, realizamos uma anamnese que contempla dados de 

identificação da mãe; informações sobre a gestação, parto e 

suas intercorrências, e finalizamos com dados sobre o neonato, 

como peso de nascimento, idade gestacional, apgar, condições 

respiratórias, metabólicas, cardiológicas, entre outros. Todos os 

dados são retirados do prontuário médico, registrando o maior 

número de informações possíveis a fim de nortear a futura 
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avaliação. Dúvidas levantadas sobre o caso são discutidas com 

a equipe. 

Quanto à avaliação fonoaudiológica, utilizamos o 

Protocolo de avaliação da sucção não-nutritiva que avalia a 

prontidão do RN para início da transição alimentar, medida 

através de escores (NEIVA et al., 2008). Também utilizamos a 

técnica da sonda-dedo, a ser descrita no próximo tópico, para 

avaliar a coordenação das funções orais diante do fluxo de leite, 

com 3, 5 e 10ml, associada à ausculta cervical, podendo o leite 

ser ordenhado da mãe no momento da dieta (leite cru), oriundo 

do Banco de Leite, ou ainda, fórmula láctea prescrita pela 

equipe médica.   

A avaliação do estado clínico e emocional da mãe, 

anatomia das mamas e produção de leite também são 

analisados para que a progressão da alimentação para via oral 

seja segura e adequada, e caso exista necessidade de alguma 

intervenção, que seja realizada prontamente para que se 

priorize o aleitamento materno. O incentivo à ordenha é 

amplamente difundido por todos os profissionais. 

Desta forma, a utilização de métodos que favoreçam a 

alimentação por via oral faz-se necessário nesses recém-

nascidos, considerando sua imaturidade global diante de sua 

necessidade nutricional (LEMES et al. 2015). 

 

Estimulando a sucção 

 

Para que a alimentação do recém-nascido por via oral 

seja estabelecida de maneira eficiente e segura, é necessário 

inicialmente a adequação da sucção considerando esta função 

necessária para o desenvolvimento motor-oral adequado 

(MOURA et al., 2009). 
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O estímulo da Sucção Não-Nutritiva (SNN) consiste em 

uma técnica utilizada em nossa prática clínica que tem como 

objetivo proporcionar a maturação da sucção, quanto à sua 

força, ritmo, regularidade dos grupos de sucção e o tempo da 

pausa entre esses grupos, além da coordenação e harmonia 

dos movimento de língua e mandíbula, vedamento labial 

completo e canolamento de língua (CALADO; SOUZA, 2012).  

A técnica de SNN é realizada por meio do dedo mínimo 

enluvado introduzido na boca do recém-nascido, que em 

seguida toca a papila incisiva, localizada na parte anterior do 

palato, devendo assim desencadear o reflexo de sucção. A 

frequência do estímulo por meio do toque é apresentado pelo 

fonoaudiólogo de acordo com a resposta dada pelo recém-

nascido.  

Esta técnica é realizada concomitantemente com o 

estímulo do reflexo de busca, que consiste em toques nas 

comissuras laterais, superior e inferior dos lábios, antes da 

introdução do dedo na cavidade oral.  

Além disso, com o objetivo de aproximar o estímulo à sua 

função real, buscamos realizar, quando possível, a técnica de 

SNN no momento da oferta da dieta por sonda, proporcionando 

ao bebê a oportunidade de associar a sucção à saciedade e 

plenitude gástrica (NEIVA; LEONE, 2006) 

De acordo com a literatura, essa técnica permite a 

evolução gradativa do recém-nascido, favorecendo não só a 

maturação do reflexo de sucção e coordenação entre as demais 

funções de deglutição e respiração, mas também, propicia o 

estímulo do trânsito gastrointestinal e consequentemente a 

maturação e organização neurocomportamental (PIMENTA et 

al. 2008). 
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Além do estímulo de SNN, a Estimulação Sensório-

Motora-Oral (ESMO) consiste em outra técnica utilizada em 

nossa prática clínica, que constitui em toques e deslizamentos 

de maneira profunda e lenta nas bochechas, lábios e gengivas, 

com uso de luvas, sendo realizada antes da SNN. Podemos 

associar a essas manobras extra e intra-orais, estímulos 

térmicos e gustativos, que favorecem a adequação da 

sensibilidade, tônus e mobilidade. Essa estimulação melhora a 

eficiência da sucção pois auxilia na ativação da musculatura 

envolvida nesta função (OTTO; ALMEIDA, 2017).  

 

Iniciando a Transição para via oral  

 

Devido às consequências da imaturidade dos recém-

nascidos prematuros de baixo peso, a nutrição destes 

acontecem por via parenteral e/ou enteral, até que apresentem 

condições clínicas e habilidades adequadas para iniciar a 

alimentação por via oral (VO) de maneira eficiente (SCOCHI, 

2010). 

A maior parte dos médicos neonatologistas do nosso 

serviço utiliza como critério de transição para via oral, através 

do estímulo ao seio materno, a idade gestacional corrigida de 

34ª semanas e o peso a partir de 1.500g, além da observação 

da sucção não-nutritiva. A MEJC é uma maternidade de 

referência em partos de alto-risco, com elevada taxa de 

nascimentos de prematuros, além de RN’s com cardiopatias, 

neuropatias, entre outras. Sendo assim, a equipe de 

Fonoaudiologia da Uti neonatal e Unidade Canguru estabeleceu 

como critério de transição para a via oral, a adequação do 

sistema sensório-motor oral e suas funções coordenadas, a 

estabilidade clínica do RN e o peso a partir de 1300g, 



ALIMENTANDO O RECÉM-NASCIDO PREMATURO DE BAIXO PESO 

959 
 

considerando que já intervimos previamente através da terapia 

fonoaudiológica e treino de sucção não-nutritiva por volta de 

850 a 1000g, desde que estável e livre de suporte respiratório.  

A técnica de gavagem simples é o método que utilizamos 

em nossa prática clínica para administração do alimento por via 

enteral, que consiste na introdução do alimento por uma seringa 

que é conectada à sonda orogástrica ou nasogástrica e que 

chega ao estômago do recém-nascido por meio da gravidade. 

De acordo com a literatura, esta técnica consiste na 

forma mais comum de alimentar o recém-nascido prematuro de 

baixo peso pois se aproxima da forma fisiológica de 

alimentação, além de ser de fácil administração, requerer 

mínimos equipamentos e ter baixo risco de precipitação da 

sonda. (MENDONÇA et al., 2010; AQUINO; OSÓRIO, 2008). 

O início da alimentação por via oral é um processo 

delicado e complexo, que depende do estado de alerta, 

desenvolvimento motor e neurológico do recém-nascido. 

Algumas intercorrências médicas podem impossibilitar o tempo 

dessa transição, como neuropatias, cardiopatias, doenças 

respiratórias crônicas e/ou graves, anormalidades congênitas, 

síndromes e sepse (MEDEIROS et al., 2011) 

A transição de alimentação por via oral acontece de 

maneira gradual que não depende apenas da idade gestacional 

corrigida e peso atual do recém-nascido, pois como já 

relatamos, outros aspectos são considerados importantes para 

o início desse processo, como o grau de estabilidade clínica, 

quadro respiratório, funcionamento global e comportamental, 

presença dos reflexos orais e habilidade motora oral para sugar 

e coordenar com as funções de respiração e deglutição ( 

BOLZAN et al., 2015; KISH, 2013). 
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Durante o processo de transição é observado de maneira 

constante a frequência respiratória, frequência cardíaca e 

saturação de oxigênio, assim como sinais comportamentais, 

durante a alimentação, atentando à possíveis intercorrências.  

 

Técnicas de Transição por Via Oral 

 

Algumas  técnicas importantes são utilizadas no nosso 

serviço para favorecer a transição da alimentação por via oral 

de maneira segura e eficiente, diminuindo o tempo de 

internação desses recém-nascidos e possibilitando a alta 

hospitalar com alimentação por via oral exclusiva. 

 

Sonda – dedo 

 

A técnica de sonda-dedo é utilizada em nosso serviço 

como método de avaliação para transição por via oral e 

estimulação da sucção nutritiva, sendo descrita na literatura 

recentemente como mais uma alternativa no processo de 

transição alimentar (FUJINAGA et al., 2012; EVANGELISTA, 

OLIVEIRA, 2009), na qual consiste do uso de uma sonda fixada 

ao dedo enluvado do terapeuta através de um esparadrapo. A 

sonda é conectada a uma seringa ou copo com leite humano 

ordenhado ou fórmula e posteriormente inserido na cavidade 

oral do recém-nascido de maneira que o leite flua por sucção e 

não por gravidade (EVANGELISTA, OLIVEIRA, 2009). 

 

Translactação/Relactação 

 

Em nossa prática clínica a técnica de relactação tem 

como objetivo favorecer o aumento da produção do leite 
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materno, por meio do estímulo de sucção e o contato pele a 

pele mãe/bebê (FUJINAGA, et al, 2013). 

 A translactação é considerada como um método 

alternativo de alimentação para prematuros de baixo peso e 

ocorre quando há coordenação entre as funções orais nessa 

população, permitindo o início da transição alimentar de 

pacientes internados em uso de sonda nasogástrica ou 

orogástrica para o peito. A técnica consiste da oferta do leite 

ordenhado da mãe, por meio de uma sonda, que é conectado a 

uma seringa, fixada entre os seios da mãe, e a outra 

extremidade da sonda fixada próxima ao mamilo da mãe. 

Assim, ao estimular o seio materno o bebê recebe o leite tanto 

da seringa como da mama, tornando mais fisiológica e 

permitindo que a própria mãe alimente seu filho (FUJINAGA, et 

al, 2013).  

 

Alimentação por copo 

 

Outra técnica utilizada no serviço é a suplementação 

alimentar por meio do copo, descrita na literatura como uma 

técnica que avalia a maturação do reflexo de deglutição e a 

coordenação entre as funções deglutição e respiração, na qual 

consiste da ingestão do leite por meio do canolamento da língua 

e de seu movimento ântero-posterior (CALADO, SOUZA 2012), 

sendo utilizado em nosso campo em casos de mães com 

retroviroses e/ou com hipogalactia, ou na ausência da mãe na 

instituição. 

Trata-se de uma estratégia difundida mundialmente e 

também recomendada pela Organização Mundial da Saúde e 

pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança, visando reduzir o uso 

da mamadeira, além de apresentar vantagens como o pouco 
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gasto de energia, regulação da ingesta e envolvimento dos pais 

nos cuidados do recém-nascido (CALADO, SOUZA 2012; 

SCOCHI et al., 2010; SCOCHI et al., 2008; BRASIL, 2000). 

Porém, exige critério e técnica, principalmente em 

prematuros, para que não ocorra risco de broncoaspiração. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, observou-se que a Maternidade 

estudada incentiva e promove o aleitamento materno exclusivo 

em recém-nascidos prematuros de baixo peso, em virtude dos 

inúmeros benefícios advindos da amamentação materna, onde 

sua prática é iniciada o mais precocemente possível nesse 

segmento populacional de risco. No entanto, o início desta 

transição para via oral irá depender de cada caso, sendo levado 

em conta o contexto social, bem como a maturação, peso ao 

nascimento e condições clínicas favoráveis. 

Portanto, destaca-se que há necessidade de uma 

avaliação precisa para início da alimentação oral e uma 

intervenção multiprofissional dirigida não só ao bebê, mas 

também à mãe e à família. 
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RESUMO: A Atenção Básica, porta de entrada do Sistema 
Único de Saúde (SUS), apoia-se nos pilares de seus princípios: 
Integralidade, universalidade e equidade. Para a efetivação das 
suas práticas em saúde, o trabalho da equipe multidisciplinar 
torna-se imprescindível ao cuidado. Com o objetivo de 
promover o diálogo e a comunicação interprofissional, são 
mencionadas e executadas aqui práticas e estratégias, por 
meio do planejamento aplicativo, a fim de sanar as barreiras 
que dificultam esse processo. A ação foi realizada em uma 
Unidade de Saúde da Família (USF) de um município localizado 
na primeira macroregião do estado da Paraíba, onde se buscou 
ouvir um profissional, um usuário e um  gestor a partir de suas 
diversas perspectivas sobre o processo de trabalho na Atenção 
Básica, para assim identificar os principais problemas e 
procurar meios viáveis de resolvê-los. A intervenção procurou 
estimular o senso crítico dos atores, para que diante da 
problemática e de sua solução, se pudesse ofertar uma melhor 
assistência ao indivíduo. Como resultado, além da 
compreensão dos discentes acerca da importância das 
relações interpessoais no processo de trabalho da Atenção 



PLANEJAMENTO APLICATIVO NA ATENÇÃO BÁSICA: A EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR 

968 
 

Básica, pôde-se perceber que os atores desenvolveram um 
pensamento analítico, reflexo de todo o intinerário percorrido 
até o produto final, desenvolvendo assim práticas da gestão em 
saúde. A pesquisa respeita os preceitos éticos, conforme indica 
a resolução 466/12. 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Integralidade em 

Saúde. Gestão em Saúde.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em 

saúde, caracterizado por ações no seu âmbito individual e 

coletivo, desenvolvendo atividades de promoção à saúde e 

prevenção de doenças. É desenvolvida de forma 

descentralizada e integral, obtendo os princípios da 

universalidade, da acessibilidade, do vínculo e da continuidade 

do cuidado, se instalando em ambientes mais próximos da vida 

das pessoas. Além disso, é a principal porta de entrada dos 

usuários, tornando-se o centro de comunicação com toda a 

Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012). 

Para Neto et al. (2016), as ações de integralidade 

realizadas pelos profissionais nesse nível de atenção, bem 

como a relação das atividades curativas e preventivas é um 

requisito vital da Atenção Básica. A integralidade, princípio do 

Sistema Único de Saúde (SUS), é entendida como uma atenção 

no âmbito da saúde que abarca os cuidados na reabilitação e 

prevenção, visando uma assistência completa do indivíduo, o 

que possibilita o fortalecimento de toda a Estratégia de Saúde 

da Família (ESF).  

Tendo conhecimento sobre a importância da 

integralidade, vale ressaltar a inserção da equipe 

multidisciplinar em toda a efetivação desses conceitos. A 
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colaboração interprofissional vem sendo citada como uma 

ferramenta para o enfrentamento dos diversos problemas 

encontrados na Atenção Básica, assim como o planejamento 

em saúde e a autoavaliação, estratégias da gestão que 

intencionam a incorporação de uma prática reflexiva e 

pedagógica, ações essenciais para mudanças na cultura 

institucional (CRUZ et al., 2014). 

No que se diz respeito ao planejamento e gestão em 

saúde, a inserção da prática do projeto aplicativo torna-se 

imprescindível, não apenas se correlacionando à formação dos 

discentes envolvidos, mas principalmente por desenvolver 

neles a perspectiva de agentes ativos à mudança, nesse 

momento e em seu futuro profissional. De acodo com Perazzo 

(2017), o projeto aplicativo busca permitir a construção de 

conhecimentos e produz expressivo efeito de estimulação do 

raciocínio, da criatividade, da análise crítica e do pensamento 

estratégico, ampliando o olhar do discente acerca da realidade 

e  das variadas abordagens relevantes à sua formação. 

Diante desse contexto, o planejamento aplicativo 

proposto, por meio da execução de um projeto aplicativo, 

buscou, além de estimular diversas práticas do que se refere à 

gestão em saúde, interferir diretamente na qualidade de 

trabalho dos profissionais de uma USF localizada em um 

município da primeira marcoregião da Paraíba e na qualidade 

de vida dos usuários abarcados pelo setor. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

De acordo com a proposta sugerida, fez-se necessário o 

estudo de um serviço da Atenção Básica que possibilitasse 

subsídios para as devidas análises e considerações sobre o 
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local. É importante frisar que a identificação de tais problemas 

e posterior intervenção objetivam permitir aos profissionais e 

usuários um desfrute total, baseado em direitos e deveres, 

contemplando ainda os princípios da integralidade, equidade e 

universalidade. 

Foi preciso, além da visita em si, uma visão crítica acerca 

não apenas da USF escolhida, mas, sobretudo, da realidade 

presente na área e das pessoas contidas nela. O 

reconhecimento dos problemas requeriu uma sensibilidade 

diferenciada e um olhar humanizado, visto que a carência do 

acesso à saúde e as condições de trabalho existem e 

geralmente se tornam barreiras no processo saúde-doença da 

população. Além da observação, um dos métodos escolhidos 

para a identificação dos problemas foi uma série de entrevistas, 

seguidas pela análise dos discursos obtidos e seleção do 

problema principal. 

No que se refere à estrutura física da USF, notou-se de 

modo geral um bom estado de conservação, salas de 

atendimento ao usuário bem divididas (algumas delas 

climatizadas), sala de espera, copa e banheiros. 

Quanto a equipe local, foi constatada a presença do 

médico, enfermeira, dentista, técnica de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde e recepcionistas, além dos usuários, de 

acordo com os atendimentos direcionados a cada dia. 

Como profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) inseridos na USF foi relatada durante a visita a 

presença de uma equipe que conta com fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, nutricionista e 

ginecologista, sendo essa última presente a cada 15 dias. A 

atuação dos profissionais vem como suporte à ESF, a fim de 
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abarcar as necessidades encontradas pelos usuários da 

comunidade. 

Para a obtenção dos dados foram utilizados roteiros de 

entrevista semi-estruturados, contendo questionamentos 

direcionados a cada entrevistado, sendo eles um gestor, um 

usuário e um profissional de saúde da USF. As perguntas 

abordavam pontos distintos, conforme o entrevistado. 

No roteiro do gestor, os pontos relacionavam-se com as 

estratégias de planejamento promovidas pelo mesmo e sua 

autoavaliação como profissional, a visão dele sobre as 

habilidades e fragilidades da execução do trabalho em equipe 

e os problemas identificados por ele no serviço. 

As perguntas direcionadas ao profissional se referiam a 

estrutura do local, a visão sobre o serviço da gestão e os 

problemas percebidos por ele na USF, tomando como 

referência o cotidiando e as atividades realizadas pela equipe 

local. Compreendia também a existência de capacitações, 

oficinas e cursos de atualização, além da autocrítica sobre o 

trabalho ofertado. 

Já no roteiro do usuário, as perguntas discorriam sobre 

a percepção dele acerca do serviço e do trabalho em equipe, o 

conhecimento sobre a presença dos profissionais da USF e se 

eles eram suficientes, além dos problemas notados por eles no 

referido serviço. 

Cada entrevista foi devidamente assentida, empregada e 

gravada, os discursos foram transcritos de modo a serem 

analisados posteriormente, os entrevistados foram instruídos a 

responderem livremente, visto que suas respostas seriam 

sigilosas. Para manter tal sigilo, adotou-se marcadores 

numéricos para denominar os entrevistados (E1, E2 e E3). 
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 Além disso, procurou-se identificar, de acordo com cada 

ponto de vista, os problemas identificados e principais 

questionamentos pertencentes a cada indivíduo. Para a 

realização da conversação, além do roteiro pré-elaborado, 

contou-se com o apoio de celular para gravação, caneta e 

caderno, cada entrevista teve uma duração aproximada de 10 

minutos.  

A partir dos discursos obtidos em cada entrevista, pôde-

se identificar três principais problemas, tais quais: Carência na 

relação interpessoal e diálogo entre os profissionais da USF e 

entre os profissionais e usuários na área de abrangência da 

USF, insuficiência de materiais e recursos disponíveis no setor 

e condições precárias na manutenção de redes de apoio social 

entre os conjuntos dos membros da comunidade. 

Tais problemas foram externados pelos entrevistados a 

partir de sua vivência no serviço ofertado, sua estadia na USF 

variava da fundação deste serviço aos dias atuais, eles foram 

observados também a partir da visita, por meio de uma 

minuciosa observação. Vale destacar que apesar de não ter 

sido relatado pelos entrevistados, observou-se a fragilidade de 

ações interdisciplinares no processo de trabalho dos mesmos, 

podendo ser um dos aspectos que contribuam negativamente 

para a equipe da ESF. 

Foi possível verificar as fragilidades e potencialidades 

presentes e avaliar de forma singular os agentes facilitadores 

ou barreiras no processo da oferta do serviço, sabendo que eles 

interferem diretamente no processo saúde-doença e bem estar 

dos profissionais e indivíduos envolvidos. 

No que se diz respeito à relação interpessoal  obteve-se 

feedbacks positivos, porém é visto que ainda há certa carência 

do trabalho multiprofissional e de assistência integral, sendo 
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esse um trabalho bastante árduo e constante, que sempre deve 

ser fortalecido e renovado a fim de atender as necessidades 

dos usuários e dos próprios profissionais.  

Matuda et al (2015), relatam que as formas de 

comunicação empregadas, não apenas entre os profissionais e 

os usuários, mas também entre os próprios profissionais, 

podem ser fontes de conflitos ou de colaboração 

interprofissional, para tanto, torna-se essencial ao trabalho uma 

forma positiva, verdadeira e mútua dessa comunicação. 

Quanto à insuficiência de materiais, foi relatado pelo E3 

fragilidade no que se diz respeito à periodicidade nas entregas 

de tais instrumentos. Ele afirma: “Fragilidade, muitas vezes, de 

chegar um material, no tempo hábil, por que eles não tiveram 

planejamento. Eu digo assim, de insumos, de medicamentos...” 

Foi percebida a falta de insumos imprescindíveis ao 

cuidado, como álcool e papel toalha, por exemplo, que em sua 

falta afetam os atendimentos na USF. Regina et al. (2017) 

aponta que esses insumos são essenciais, principalmente das 

Unidades de Saúde, eviantando a descontinuidade do 

atendimento. Entretanto, foi relatado pelo E1 que quando ocorre 

essa ausência, dentro de alguns dias são repostos os materiais 

e assim torna-se possível a assistência. 

As condições precárias na manutenção de redes de 

apoio social é um ponto pertinente, Paúl (2017) refere que a 

rede de suporte social é imprescindível ao cuidado do paciente, 

em qualquer esfera e em qualquer parte da vida do mesmo. Foi 

verificada que essa fragilidade também se dá por conta da 

grande área de abrangência da unidade, o que dificulta toda a 

estrutura e suporte às redes existentes. 

Além dos problemas encontrados, vale ressaltar também 

os pontos positivos oferecidos pelo serviço e confirmados pelo 
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E1, E2 e E3. Uma boa receptividade local e acesso aos 

profissionais da saúde, o espaço físico, que apesar de não ser 

referência consegue de forma positiva abarcar as necessidades 

dos usuários e a abertura às experiências de estudantes que 

procuram buscar alternativas para transformar a realidade e 

implantar melhores condições de cuidado. 

Dentre os três problemas encontrados, a problemática 

relacionada à carência na relação interpessoal e diálogo entre 

os profissionais da USF foi selecionada, visando uma 

intervenção por parte dos atores envolvidos no planejamento 

aplicativo, visto que se trata de um tema de bastante relevância 

para o andamento das ações realizadas na unidade, além de 

ser de possível solução perante intervenção. 

Além disso, o problema eleito é tido como uma das 

grandes fragilidades encontradas na prática profissional, que 

vem ao longo dos anos tentando ser combatido pelos 

profissionais que possuem um pensamento mais humanizado e 

de assistência integral (ROQUETE et al., 2013). No que se diz 

respeito à USF em questão, pudemos observar certa 

fragmentação das ações multiprofissionais, o que dificulta toda 

a performance da equipe. 

A partir da identificação e caracterização dos problemas, 

procurou-se buscar a resolução de um deles, tendo como ponto 

de partida a viabilidade da ação. Depois de analisados, 

elencou-se um problema e foi iniciado o planejamento para a 

resolução do mesmo, intencionando a melhora do processo de 

trabalho e da assistência no serviço. 

A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e 

posteriormente aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba, sob o nº 2.140.637. Todos os participantes do estudo 
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assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

autorizando a realização e a publicação do estudo, sendo 

respeitada a autonomia e garantia do anonimato dos 

participantes, assegurando sua privacidade, como regem as 

resoluções 196/96 e 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tomando como base o problema elencado como 

principal, o objetivo da intervenção foi não apenas expor à 

equipe tal problema, mas, sobretudo, achar em conjunto meios 

para que além de refletido, o problema seja resolvido, a fim de 

alterar a situação encontrada. O intuito foi proporcionar à eles 

um momento de conversa, de exposição de ideias e soluções 

para que a meta principal fosse alcançada. 

Vale ressaltar ainda que tal problema não foi tido na USF 

como um fator altamente impeditivo, porém sabe-se que 

durante toda a rotina intensa de trabalho o diálogo torna-se 

totalmente imprescindível em toda e qualquer conduta proposta 

pela equipe. 

Como estratégia, foi programado um momento de 

encontro com a Equipe da USF, momento este previamente 

estabelecido e acordado entre todos os membros, visto a 

disponibilidade de todos. Como a equipe encontrava-se em 

horário de trabalho, a intervenção foi delineada no tempo de 15 

à 20min a fim de não atrapalhar os serviços da Unidade.  

 Foi proposta, como intervenção, a realização de uma 

oficina reflexiva com os profissionais do local.  A programação 

constou de uma fala inicial, discussão dos problemas, dinâmica 

reflexiva, exposição de vídeo e por fim a entrega de uma 
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“caixinha de sugestões”. Estavam presentes no local seis 

profissionais pertencentes a USF escolhida. 

Em um primeiro momento foi realizada uma pequena 

palestra a respeito da importância do diálogo entre os 

profissionais e usuários em seu local de trabalho, abordando a 

questão da rotina, inconformidade de horários dos profissionais 

e peculiaridades inerentes à comunidade. 

Corroborando com o estudo de Waidman, Stefanelli e 

Koga (2016), percebeu-se que mesmo sabendo da importância 

da comunicação interprofissional, os mesmos alegam falta de 

tempo. A utilização incorreta da comunicação sugere que a 

equipe não tenha um ideal em comum, deixando frágil a rede 

de atenção e a relação com o indivíduo o qual será ofertado o 

serviço.  

Desse modo, a comunicação e o relacionamento 

interpessoal tornam-se essenciais dentro da equipe. A prática 

da empatia, compreensão, respeito e tolerância é tida como 

pertinente durante o processo de trabalho na Atenção Básica, 

oferecendo assim suporte entre os próprios profissionais e 

principalmente entre eles e suas ações, que refletirão na 

comunidade (LEITE; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014). 

Dando continuidade à ação, foi realizada uma dinâmica 

em dupla que também retratava a questão do diálogo, do saber 

ouvir e do se colocar no lugar do outro. Posteriormente, houve 

a execução de um vídeo direcionado aos profissionais 

protagonizados pelos próprios usuários da USF, momento esse 

em que os presentes ficaram emocionados e bastante 

motivados por verem que são tão reconhecidos pelo mínimo 

que fazem. 

Nesse contexto, o estudo de Lima et al. (2014) coloca a 

insatisfação na Atenção Básica como foco e menciona que 
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dentre os principais motivos pelos quais os profissionais se 

sentem assim se dá devido ao relacionamento com os gestores 

e demais profissionais, eles declaram que há falta de 

entendimento entre esses atores, o que torna difícil a 

assistência em saúde. 

Tomando como referência a insatisfação e seus danos, 

procurou-se expor o papel crucial que os profissionais da 

Atenção Básica levam consigo. Por ser o principal contanto com 

a população, é preciso que haja comunicação e interação de 

ambos os lados, para assim se obter benefícios mútuos. 

Ser reconhecido e valorizado pelo trabalho é uma 

exigência na busca de uma identidade pessoal e relações 

saudáveis entre os indivíduos. O trabalho possibilita a 

realização do homem como pessoa e profissional, refletindo e 

influenciando em diversos aspectos de suas condutas e de seus 

próprios limites (NAVARRO;  GUIMARÃES; GARANHANI, 

2013). 

Como resposta, a partir da primeira etapa de 

intervenção, obteve-se uma participação unânime dos 

profissionais presentes, bem como a exposição de 

pensamentos acerca dos problemas e suas possíveis soluções. 

A efetiva participação dos presentes possibilitou, além de uma 

melhor reprodução das atividades propostas, uma melhor 

resposta a situação problema, visto que possibilitou a visão de 

novos horizontes para a consolidação do trabalho em equipe. 
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Figura 1. Palestra inicial sobre a importância do diálogo.

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 2. Dinâmica de grupo referente a importância da 
relação interprofissional. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 Para uma melhor interação da equipe, Nogueira e 

Rodrigues (2015) defendem que é essencial o contato dos 

olhos, escuta ativa e a interação  de  todos  os membros  da  

equipe.  Discussões  saudáveis  de informações importantes no 

cotidiano tem o potencial de antecipar problemas no futuro. 

Procurou-se, por meio da fala incial e da dinâmica, suscitar nos 

profissionais que o envolvimento deve ser inerente ao processo 
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de cuidado, assim como no convívio profissional e nas práticas 

em saúde. 

 As reuniões envolvendo a equipe multiprofissional 

devem ser uma possibilidade de encontro entre esse atores 

para que o conhecimento, formal ou não, seja disseminado. A 

partir disso, objetiva-se construir estratégias de intervenção 

voltadas à realidade local. Os saberes devem se confundir a tal 

ponto de não diferenciar-se entre os membros da equipe 

multiprofissional, possibilitando uma homogeneidade da 

assistência (SANTA CRUZ, 2014). 

Por fim, foi confeccionada uma caixinha de sugestões 

intitulada como “Devemos ser o SUS que sonhamos”, com 

intuito de vir a acrescentar de forma positiva no trabalho da 

equipe. A caixinha entregue propunha a colocação se 

sugestões, elogios e críticas acerca do processo de trabalho da 

USF, a serem lidas e refletidas durante cada reunião mensal da 

equipe. Gesto esse que alegrou os profissionais, que se 

comprometeram a efetivar a ideia proposta.  

 

Figura 3. Caixinha de sugestões. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

Os resultados verificados a partir da intervenção foram 

extremamente positivos, visto que houve total contribuição dos 
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profissionais no desenvolver da ação, encontrando-se todos 

proativos e participativos durante toda a atividade. Os mesmos 

mostraram-se emocionados e extremamente gratos diante do 

trabalho realizado.  

Ao término da atividade, juntamente com a riqueza de 

dados e experiências obtidas, foi realizada uma apresentação 

abordando todo o intinerário realizado pelo discentes, do 

reconhecimento dos problemas até a ação realizada na USF.  

A exposição do conteúdo foi realizada na turma do 7º 

período do curso de Fisioterapia do UNIPÊ e contou com a 

presença dos alunos da referida turma e de alguns professores 

que compuseram a banca avaliadora.  

Tomando como referência toda a ação realizada, nota-

se a importância desse tipo de metodologia na formação do 

aluno, proporcionando o reconhecimento do serviço e 

experiências na Atenção Básica, além do desenvolvimento do 

planejamento estratégico, imprescindível no campo das 

práticas em saúde. 

A vivência nos serviços de saúde gera uma 

aprendizagem reflexiva, ampliando a visão do aluno e 

possibilitando uma relação entre a teoria, vista durante a 

graduação, com a prática. O produto da experiência 

problematiza não só o lado cognitivo do sujeito, mas toda a 

esfera afetiva, sentitiva e perceptiva. Além disso, inerente a 

essas práticas, está o estímulo a gestão em saúde, que até 

então continua sendo um ponto crítico dentro da formação dos 

profissionais de saúde (LEAL, et al., 2015). 

Como meio de exibição de todo o percurso, foi explorada 

a utilização de recursos audiovisuais. Estes, tendem a ser um 

método inovador, permitindo que distintas ideias e conceitos 

sejam percebidos por diversas nuances, promovendo uma 
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aprendizagem mais significativa e realista ao espactador, 

transmitindo o conteúdo de forma mais atrativa e interessante 

(CUNHA; CUNHA; DOMINGUES, 2016). 

Os desafios, frustrações, conquistas e conhecimentos 

adquiridos foram compartilhados por meio de uma 

apresentação em power point, um painel expositivo contendo 

fotos da intervenção e por intermédio de uma paródia da música 

Sabiá do cantor Luiz Gonzaga , esta direcionada a importância 

do diálogo e do trabalho em equipe.  

 

Figura 4. Painel expositivo utilizado na apresentação. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

De acordo com oproblema escolhido, pôde-se observar 

que o diálogo é uma ferramenta de extrema importância, pois 

se caracteriza como peça-chave para que se tenha um bom 

relacionamento interpessoal, criação de vínculos e, 

consequentemente, uma melhor interação não só entre equipe 

da USF, como também entre a equipe e os usuários abarcados 

pela área de abrangência da USF. 
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Diante dessa situação, vale ressaltar o quão fundamental 

é o papel da gestão nas atividades desenvolvidas pelos 

profissionais que fazem parte de todos os níveis de atenção, em 

especial, da Atenção Básica, visto que ela é a porta de entrada 

dos usuários ao serviço de saúde. 

Levando em consideração a formação do discente, 

reintera-se a importância de sua inserção em situações 

problemas, para que assim o mesmo desenvolva habilidades 

de mediação de conflitos e resolução de problemáticas, nas 

mais diversas áreas de atuação profissional e humana. 

Com relação a intervenção realizada obteve-se 

resultados bastante positivos, a intenção de proporcionar e 

fortalecer a união dos profissionais da USF rendeu bons frutos, 

visto que durante toda a atividade eles se mostraram 

colaborativos e interessados com a proposta.  

Estabelecer uma melhor interação contribui diretamente 

no rendimento e progresso  dos profissionais e usuários, 

gerando não produtos, e sim resultados. Uma atenção integral 

não depende dos esforços individuais e do exercício da 

profissão de cada indivíduo isoladamente, mas vem a ser o 

pensamento coletivo em prol de um bem comum. 

O bem estar do paciente vem em primeiro lugar, portanto 

se faz necessário perceber a magnitude dessa problemática, 

para que o usuário seja visto como um sujeito complexo e que 

deve ser compreendido em todas as suas fragilidades, 

dificuldades e limitações. É preciso buscar estratégias que 

visem otimizar essa relação, para só assim darmos um salto à 

procura de uma melhor saúde.  
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RESUMO: A propagação do uso de plantas medicinais e 
fitoterápicos, deve-se a valorização do saber popular, como 
alternativa natural, de fácil acesso e de baixo custo à grande 
parcela da população. Materiais e método: Este trabalho teve 
como objetivo desenvolver ações que privilegiam o quadro 
apresentado, envolvendo uma equipe multidisciplinar na 
capacitação de Agentes e líderes comunitários da Unidade 
Básica de Saúde do município de Cabedelo/PB, para o 
reconhecimento, manejo e o uso de plantas medicinais. 
Resultados e discussão: A utilização de plantas como uma 
alternativa terapêutica vem desde os tempos mais remotos da 
civilização. Dentre as diversas culturas, destacam-se as 
orientais, a exemplo da medicina tradicional chinesa. A 
atividade propôs a promoção do uso racional de plantas 
medicinais na comunidade, orientando sobre benefícios, riscos 
existentes e possíveis danos relacionados a essa utilização. 
Através da oficina, proporcionou uma troca de saberes na 
atenção básica, aliando o aporte teórico sobre o tema e a 
prática, proporcionando a construção coletiva da consciência 
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sobre saúde, utilizando a fitoterapia como base desse contexto. 
Conclusão: Através da metodologia empregada, que envolveu 
a participação dos profissionais e de usuários de uma Unidade 
Básica, pode-se partilhar saberes sobre a importância da 
substituição medicamentos alopáticos por fitoterápicos. Com 
isso, os líderes e agentes comunitários serão multiplicadores de 
informações. Considerando-se uma alternativa eficaz na 
promoção e recuperação da saúde na comunidade. 
Palavras-chave: Plantas medicinais. Fitoterápicos. Atenção 

básica. 

 

3 INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade, há aproximadamente 12 mil anos 

atrás, pessoas manipulavam plantas, cascas, sementes, raízes 

com o proposito não só para se alimentar, mas também como 

fonte para curar e tratar enfermidades, como finalidade 

terapêutica. Principalmente em comunidades tradicionais onde 

o conhecimento sobre as espécies vegetais são repassadas 

através das gerações de maneira oral. 

A propagação do uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos, deve-se a valorização do saber popular, como 

alternativa natural, de fácil acesso e de baixo custo à grande 

parcela da população (SANTOS et al, 2011). Em contraponto, 

ao uso de alopáticos, os quais, muitas vezes são de elevado 

custo financeiro, pois são oriundos de industrias farmacêuticas, 

que detem as patentes e assim, manipulam os valores 

comercializados dos remédios. 

A compreensão sobre as plantas medicinais e 

fitoterápicos simbolizam muitas vezes, o principal recurso 

terapêutico de muitas comunidades de classes sociais 

inferiores. O uso de plantas é tão antigo quanto a espécie 
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humana, utilizados com diversas finalidades, incluindo a de fins 

terapêuticos e de cura de enfermidades (MACIEL et al, 2002). 

No século XX, a Fitoterapia começou a entrar em declínio com 

a intensificação do uso dos medicamentos industrializados 

(BRUNING et al., 2012). 

No entanto, essa prática tem sofrido com inúmeros 

fatores que sufocam ações terapêuticas que envolvam o saber 

popular e o uso de plantas medicinais. No Brasil, atualmente, 

existe uma farmácia (ou drogaria) para cada 3.300 habitantes e 

o País está entre os dez que mais consomem medicamentos no 

mundo, segundo dados do Conselho Federal de Farmácias. O 

acesso a farmácias e drogarias, onde a facilidade na aquisição 

de medicamentos no popularmente conhecido "balcão da 

farmácia", promovem um aumento no consumo de 

medicamentos pela maioria da população brasileira. Alia-se a 

isso, interesses comerciais cada vez mais presentes no setor 

saúde, e que desempenharam um importante papel na 

desvalorização do uso dos Fitoterápicos (BRASIL, 2010; 

FIGUEREDO, GURGEL; GURGEL JÚNIOR, 2011). 

Diante da biodiversidade do Brasil, com cerca de 300 mil 

espécies, sendo 200 com o potencial fitoterápico já reconhecido 

(FLORA DO BRASIL, 2017) e com objetivo de melhorar a saúde 

da população, o Ministério da Saúde vem investindo no uso da 

fitoterapia como complemento para o Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

No entanto, para que isso ocorra de forma correta e, 

principalmente, segura é necessário ter profissionais 

capacitados, que compreendam composição química, 

toxicologia e farmacologia das plantas medicinais e princípios 

ativos sem desconsiderar o conhecimento popular. Destaca-se 

principalmente na região do Nordeste brasileiro, em que a 
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cultura conserva uso das mesmas para a preparação chás, 

remédios caseiros e alternativas alopáticas de maneira natural 

e menos agressivo ao organismo humano (FONTENELE, 2013) 

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF) foi aprovada no ano de 2006, por isso o Ministério da 

Saúde disponibiliza opções terapêuticas e preventivas aos 

usuários do SUS, dentre elas o uso de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos além de afirmar, baseado em 

levantamento realizado em 2004, que 116 municípios de 22 

estados brasileiros fazem uso da fitoterapia (BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2007). 

A criação de uma política em contexto nacional para a 

utilização das plantas medicinais e dos fitoterápicos, foi o 

resultado de uma luta referente à época anterior à criação do 

SUS, no qual diversos atores, como gestores, pesquisadores, 

profissionais de saúde e usuários tiveram papel indispensável 

(BRASIL, 2006). 

A criação de uma política nacional voltada para a 

Fitoterapia no SUS é de grande importância para o país, 

levando em consideração o que propõe esta política e o seu 

contexto econômico, social, cultural, científico e sanitário 

presentes no Brasil. Em uma das diretrizes da PNPMF e da 

PNPIC está o Incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de 

plantas medicinais e de fitoterápicos, priorizando a abundante 

biodiversidade do país (BRASIL, 2006). 

Segundo a ANVISA, Planta Medicinal é toda e qualquer 

planta, ou partes dela, que contenham substâncias ou classes 

de substâncias responsáveis pela ação terapêutica (BRASIL, 

2010). As plantas medicinais e a fitoterapia compõem a 

medicina popular, que são constituídas por um conjunto de 

saberes internalizados por praticantes e usuários desse meio 
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natural. Com o avanço da industrialização, as plantas que eram 

cultivadas e utilizadas para fins terapêuticos foram perdendo 

lugar para os medicamentos manipulados em laboratório 

(BRUNING et al., 2012). 

A crença popular em que uma planta simples funcionaria 

para tratamento de doenças foi aos poucos sendo substituída 

pela forte propagação dos remédios alopáticos, que causavam 

maior afeição nos pacientes devido à sua promessa de sanar e 

tratar de maneira rápida e completa. Mas esse conceito vem 

passando por transformações, já que os fitoterápicos têm 

alcançado um espaço cada vez maior no mercado de 

comercialização de medicamentos naturais (TOMAZZONI, 

2006 apud BRUNING et al., 2012). 

Tem-se visto um expressivo número de ações que 

valorizam o uso de plantas medicinais no cuidado de 

populações assistidas pela Atenção Básica em Saúde, pois 

neste nível de atenção há a fundamentação de que as suas 

práticas devem envolver interações entre diferentes 

conhecimentos, como estratégia de cuidado, assim como 

elemento norteador das ações de promoção e prevenção 

(PEREIRA e ALBIERO, 2015). 

Almeja-se que a PNPMF seja executada nos locais de 

atenção primária a saúde e que se atendem ao SUS, permitindo 

uma diminuição dos gastos com saúde no Brasil. Em que o 

grande problema enfrentado pelas UBS são a falta de 

medicamentos, e através da implementação dessa politica na 

maioria das unidades, esse problema poderá ser amenizado, 

efetuando a complementação do medicamento convencional 

pelo fitoterápico, mediante uma orientação adequada (LEITE, 

2000). 
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Com isso, esse trabalho pretendeu promover o uso 

racional de plantas medicinais na comunidade, orientando 

sobre benefícios, riscos existentes e possíveis danos 

relacionados a essa utilização através da oficina teórica, 

proporcionando a construção coletiva de uma consciência 

sobre saúde, utilizando a fitoterapia como base desse contexto, 

ampliando a participação popular nos cuidados em saúde. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência, resultante das 

atividades desenvolvidas na Estratégia Saúde da Família 

(ESF), na Unidade Básica de Saúde Oceania, localizada no 

município paraibano de Cabedelo, frente às discussões entre a 

equipe e os estagiários sobre o elevado número de uso de 

medicamentos alopáticos como recurso terapêutico único e 

primaz no cuidado à saúde.  

Essa ação foi construída pela equipe multidisciplinar de 

atenção à saúde da UBS, em associação com os docentes e 

estagiários do curso de Fisioterapia e de Enfermagem do 

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ e foi dirigida aos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) e a líderes 

comunitários, convidados pelos respectivos ACS’s da área em 

que estão adscritos, que já possuem em seus domicílios algum 

tipo de horta ou fazem cultivo de plantas, caracterizadas como 

medicinais ou não. 

Essa metodologia teve como perspectiva a partilha de 

conhecimentos e saberes sobre plantas medicinais através da 

participação numa Oficina de Chás Terapêuticos, bem como 

foram partilhadas mudas dos fitoterápicos que foram abordados 

na referida oficina, tornando-os agentes multiplicadores do 
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conhecimento e das plantas apresentadas. Pretendia-se, 

através da oficina, desenvolver habilidades quanto ao plantio, a 

coleta, a secagem, o armazenamento e o preparo correto de 

chás que poderiam se tornar elementos terapêuticos.  

A oficina que foi realizada na própria Unidade Básica, 

fomentando a construção da saúde com a participação de 

vários atores sociais. O grupo foi formado por cinco ACS’s que 

convidaram, cada uma, dois usuários da área de sua adscrição. 

Os facilitadores foram os profissionais que atuam na UBS, onde 

incluem-se enfermeiros, médica, fisioterapeuta, dentista e 

nutricionista, assim como os estagiários dos cursos 

anteriormente citados. A oficina foi realizada em Junho de 2017.  

A opção por esta metodologia de oficina, deveu-se a 

visão de que fosse garantido um espaço de debate e a 

construção de conhecimentos e propostas para melhoria da 

assistência em saúde com o uso de plantas medicinais através 

de uma perspectiva dialógica e participativa, já que as mesmas 

foram implementadas mediante metodologia em que os 

participantes se viram envolvidos em partilha de vivências e 

dinâmicas de grupo.  

O principio metodológico apresentado por Paulo Freire, 

importante educador popular brasileiro, que privilegia as 

estratégias que valorizam a pessoa como sujeito do processo 

educativo em saúde (FREIRE, 2001) 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atividade proposta da oficina teórica para a promoção 

do uso racional de plantas medicinais na comunidade do 

município de Cabedelo-PB, orientando sobre benefícios, riscos 

existentes e possíveis danos relacionados a essa utilização 
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através da oficina teórica e, através disso, proporcionar a 

construção coletiva de uma consciência sobre saúde, utilizando 

a fitoterapia como base desse contexto, ampliando a 

participação popular nos cuidados em saúde. 

Nessa perspectiva, a proposta da atividade foi convidar 

moradores que pudessem ser multiplicadores desse saber na 

comunidade. Araujo e Cardoso (2014) apresentam o papel do 

multiplicador como elemento chave em ações de educação em 

saúde, pois, como membros participantes da vida comunitária, 

estes têm a possibilidade de promover o trânsito das 

informações de forma muito particular, pois incluem seus 

próprios sentidos ao conteúdo a que são responsáveis por 

transmitir.  

Aos convidados, foi oferecida uma oficina que buscou 

uma sensibilização sobre os usos das plantas medicinais, assim 

como partilhar informações sobre as indicações, contra-

indicações e cuidados com as plantas. 

Participaram da oficina 30 pessoas, onde incluem-se os 

facilitadores e os participantes da mesma. Inicialmente foi 

realizada a dinâmica denominda “teia de aranha”, onde os 

participantes se apresentavam, relatassem o uso de plantas 

medicinais e seu conhecimento sobre as mesmas. 
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Figura 1 – Dinâmica da Teia de Aranha aplicada durante a 

oficina na comunidade de Cabedelo-PB, 2017 

 

 

Fonte: Os Autores, 2017. 

 

Após isso, os participantes foram motivados a 

apresentarem as plantas que trouxeram como elemento de 

partilha, destacando os benefícios, os possíveis riscos 

existentes no uso das mesmas e a forma de preparo do chá 

com o fitoterápico. Arnous, Santos e Beinner (2005) chamam a 

atenção para a participação efetiva da população, através de 

metodologias dialógicas, nas ações voltadas ao uso racional 

das plantas medicinais e desenvolvidas na atenção básica. 

Freire (2001) refere que há uma tendência a resultados 

positivos com este tipo de abordagem na educação, pois nessa 

perspectiva, os facilitadores e os participantes possuem 
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conhecimentos e experiências prévias que devem ser 

consideradas durante ações educativas. 

As principais plantas partilhadas pela comunidade 

estudada foram: hortelã (Mentha piperita L.), com indicação de 

uso para melhora de sintomatologia gripal e no combate a 

verminoses; erva-cidreira (Melissa officinalis L.), com uso 

terapêutico para o alívio da cólica intestinal e combate a 

ansiedade; chambá ou anador (Justicia pectoralis Jacq.), que 

possue ação broncodilatadora, analgésica e anti-inflamatória, 

sendo utilizada em  tratamentos de dores no corpo, asma, 

bronquite e tosse; mirra (Commiphora myrrha (Nees) Engl.), 

que pode ser indicada em casos de infecções orais e bucais, 

atuando como antisséptico bucal; alecrim (Rosmarinus 

officinalis L.), que combate a tosse, facilita a digestão e reduz 

dores reumáticas; erva de são joão (Artemisia vulgaris L.), que 

pode ser utilizado como antidepressivo; cana do brejo 

(Costusspicatus Sw), que é indicada como efeito analgésico e 

anti-inflamatório. (SAAD et al., 2009) 

Durante as apresentações das plantas medicinais, pelo 

participante que a trouxe, os outros participantes foram 

motivados a utilizar o sentido tátil e olfativo, experienciados 

através da manipulação e  do cheiro das plantas, para que 

pudessem reconhecer o fitoterápico através de vários 

estímulos. 

Sobre o uso medicinal de cada uma delas, foram 

relatadas as comprovações cientificas de cada uma delas, uma 

vez que os membros da equipe de saúde da família que 

subsidiou a oficina foram motivados a realizar uma pesquisa 

prévia sobre as plantas que iriam trazer para a partilha, assim 

como sobre fitoterápicos utilizados como terapia nas patologias 

mais prevalentes na área adscrita.  
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Sobre a questão apresentada acima, Almeida et al. 

(2013) difundem a ideia de que o profissional de saúde, ao 

incentivar o uso de plantas medicinais na atenção básica, deve 

buscar argumentos que comprovem o saber popular e 

tradicional, aliando o saber cientifico a tais práticas, pois existe 

a crença de que o uso de fitoterápicos não trazem problemas 

ou complicações. No entanto, há que se ter um cuidado, pois 

como todo fármaco, produzem efeitos adversos e inesperados. 

 

Figura 2 – Partilha de Saberes sobre as plantas medicinais na 

comunidade de Cabedelo-PB, 2017 

 

 

Fonte: Os autores, 2017. 

 

Na sequência das ações da oficina, foi conduzida a Feira 

de Plantas Medicinais, onde os participantes foram motivados 
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a fazer trocas de plantas que já possuíam por plantas que 

julgavam necessário manter, através do plantio da muda, em 

sua casa. 

Aos que fizeram partilha das mudas, foram feitas 

orientações sobre o manejo e o cultivo das mesmas, para que 

fossem realizado o plantio em suas próprias residências, 

facilitando o acesso da comunidade. Foram feitos, ainda, 

registros por parte dos ACS’s do membro da comunidade que 

ficou responsável pelo cultivo das plantas partilhadas na oficina, 

para que se tornassem agentes informadores, quando da 

necessidade do fitoterápico como remédio ou de mudas para 

um novo plantio. 

 

Figura 3 – Feira de Plantas Medicinais na Unidade Básicas de 

Saúde da comunidade de Cabedelo-PB, 2017 

 

 

Fonte: Os autores, 2017. 
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Diante do que foi visto e referido pelos profissionais, 

agentes comunitários de saúde e pelos usuários participantes 

da oficina realizada, podemos julgar como forma alternativa 

para tratamento de paciente, o uso de Plantas medicinais, onde 

possibilita aos profissionais de saúde outras formas para 

tratamento e com custos financeiros reduzidos a população, 

proporcionando um menor acarretamento de reações adversas 

pelo uso continuado de alopáticos. 

A Oficina de Chás permitiu a disseminação do 

conhecimento popular aliado ao saber cientifico sobre a 

terapêutica alternativa utilizada através de plantas medicinais e 

fitoterápicos. Essas práticas poderão contribuir de maneira 

positiva na comunidade, auxiliando assim, para a redução do 

uso de medicamentos industrializados (alopáticos), e ao mesmo 

tempo, induzindo o uso de fitoterápicos, além de garantir um 

melhor custo beneficio aos usuários. 

 

7 CONCLUSÕES  

 

A intervenção foi realizada em uma Unidade Básica de 

Saúde localizada no município de Cabedelo-PB, com o intuito 

de expor, através de uma relação dialógica, a partilha de 

saberes sobre a eficácia das plantas medicinais e de 

fitoterápicos, com a participação dos usuários e profissionais de 

saúde da área correspondente a referida unidade.  

Foram transmitidas, de forma clara, acessível e precisa, 

os benefícios que a manutenção de uma horta caseira poderá 

trazer, para os que ali  queiram desfrutar ou necessitam, um 

recurso barato e de resolutividade para problemas de saúde. 

Diante da pesquisa realizada, foi possível avaliar que os 

usuários relataram que a maior forma de utilização das plantas 
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medicinais e fitoterápicos são através de chás, em que se passa 

a tradição pelos seus antepassados como meio terapêutico 

para tratar algumas doenças, e/ou evitar sua evolução/piora. 

Através do relato, evidencia-se que é importante que 

oficinas, cursos de capacitação ou ações de educação em 

saúde com temática voltada à plantas medicinais e os 

fitoterápicos sejam realizadas na Atenção Básica. As plantas 

medicinais, além de ampliarem as opções terapêuticas com um 

conceito positivo na saúde, podem promover a aproximação 

entre os profissionais e a comunidade. 

Esta visão coloca o usuário como elemento ativo no 

processo de cuidado em saúde, de maneira legitima como um 

cidadão consciente e responsável por sua saúde e pelos outros 

membros de sua comunidade. É encontrado os pressupostos 

de promoção da saúde e prevenção de agravos, com o princípio 

de integralidade, através do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O enfoque se deu através da utilização de chás e 

fitoterápicos como forma de tratamento e/ou prevenção pelos 

usuários das unidades de atenção básica do município de 

Cabedelo no trabalho apresentado. Fora observado que os 

profissionais e usuários tinham desconhecimento da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares onde estar 

introduzido a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos.  

O devido estudo tem como proposta trazer mais 

informações e conhecimento sobre esta politica, para os 

profissionais que trabalham na atenção básica do município de 

Cabedelo sejam incentivados a fazer cursos de capacitação e 

que possa estabelecer um maior bem estar para seus usuários, 

de forma a suprir a falta de medicamentos que é constante, e 
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achando alternativas viáveis nas plantas medicinais e 

fitoterápicas. 
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CINSAMA 

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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