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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “SAÚDE: os desafios da pesquisa na 

atualidade” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo 

para o aprendizado e compreensão de varias temáticas 

dentro da área em estudo. Esta obra é uma coletânea de 

pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos 

apresentados no Congresso Internacional de Saúde e Meio 

Ambiente realizado entre os dias 28 e 29 de Novembro de 

2020. No ano de 2020 devido a pandemia causada pelo 

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

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

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

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro SAÚDE: os desafios da pesquisa na 

atualidade” apresenta interdisciplinaridade entre a as áreas 

da saúde concentrado em títulos com temas que relatam 

experiência profissional nas áreas afins.  

Os livros SAÚDE: os desafios da pesquisa na 

atualidade 1, 2 e 3” apresentam interdisciplinaridade entre 

a as áreas da saúde concentrado em títulos com temas que 

relatam experiências profissionais e revisões bibliográficas 

em diversas áreas. O Livro SAÚDE: os desafios da 

pesquisa na atualidade 1 traz atualizações nas áres de 

Atenção à Saúde, Saúde Pública, Biossegurança, Bioética, 

Radiologia, Produtos Naturais, Atenção à Saúde, Bioética e 

áreas afins. O Livro SAÚDE: os desafios da pesquisa na 

atualidade 2 traz atualizações nas áreas de Saúde da 

Criança, Saúde o Adolescente, Saúde do Trabalhador, Saúde 

da Mulher,Saúde do Idoso e Saúde do Homem. O Livro 

SAÚDE: os desafios da pesquisa na atualidade 3 traz 

atualizações nas áreas de Biomedicina, Citologia Oncótica, 

Estética, Epidemiologia, Fisioterapia, Microbiologia, 

Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia do Ensino 

Aprendizado, Psicologia Social, Fundamentos e Medidas da 

Psicologia, Saúde Mental e Psicologia, Saúde e Segurança 

Alimentar, Saúde e Meio Ambiente e áreas afins. 



 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

ANEMIA FALCIFORME NA REGIÃO 
CENTRO-SUL DO CEARÁ: ANÁLISE DO 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 
Natália Bastos Ferreira TAVARES1 

Teodoro Marcelino da SILVA2  
1Orientadora, Enfermeira, Mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. 

Docente temporária do Curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri-
URCA/Unidade Descentralizada de Iguatu; 2Acadêmico do Curso de Enfermagem da 

Universidade Regional do Cariri/URCA/Unidade Descentralizada de Iguatu/UDI.  
natalia.bastos@urca.br. 

 

RESUMO: A doença falciforme é considerada um grave 
problema de saúde pública do Brasil, com grande impacto na 
morbimortalidade da população, sendo Anemia Falciforme a 
forma mais prevalente e de maior incidência entre crianças e 
adolescentes. Objetivou-se caracterizar o perfil sócio 
demográfico de crianças e adolescentes portadores de Anemia 
Falciforme acompanhados no Serviço de Hematologia e 
Hemoterapia do Ceará/Hemocentro Regional de Iguatu. Trata-
se de estudo descritivo, exploratório com abordagem 
quantitativa com técnica de análise documental através dos 
prontuários de pacientes portadores de anemia falciforme 
atendidos no Hemoce/Iguatu-Ce. As informações levantadas 
refere-se aos dados sóciodemográficos e clínicos 
epidemiológicos . Após os critérios de inclusão e exclusão, a 
amostra foi composta por quinze prontuários de crianças e 
adolescentes com anemia falciforme. A análise estatística foi 
realizada por meio do software Software Statistical Package for 
the Social Sciences versão 23.0 e discutidos conforme a 
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literatura pertinente. Após análise, caracterizou-se um perfil de 
crianças e adolescentes majoritariamente pardos e negros, com 
baixa escolaridade, residindo na zona rural e com condições de 
vida inadequadas para sua situação de saúde. A partir do perfil 
traçado com base nas informações coletadas, estratégias de 
saúde com enfoque na promoção de saúde devem ser 
planejadas e implementadas objetivando a identificação 
precoce da doença, tratamento oportuno e prevenção de 
complicações e óbitos infanto juvenil.  
Palavras-chave: Adolescente. Anemia Falciforme. Criança.   
 
INTRODUÇÃO  

 

O sistema hematológico se difere dos demais sistemas 

orgânicos, em virtude de englobar todo o corpo humano. 

Constitui-se basicamente do sangue e os locais onde o tecido 

sanguíneo é produzido, envolvendo o sistema reticuloendotelial 

(SRE) e a médula óssea. Ressalta-se que o sangue é um orgão 

especializado, de aparência líquida, insubstituível 

artificialmente e essencial para sobrevivência humana e 

manutenção da assistência hematológica/hemoterápica 

(SMELTZER et al., 2014; OTERO et al., 2020). 

A medula óssea atua na produção das células 

sanguíneas, incluindo os eritrócitos (MONTEIRO et al., 2015). 

Dessa forma, na grande maioria das afecções hematológicas 

observa-se o acometimento nos três sistemas (hematopoético, 

hemostático ou reticuloendotelial). Com isso, nota-se que os 

defeitos podem ser a nível qualitativo, onde as células 

produzidas são defeituosas na sua capacidade funcional normal 

e/ou quantitativo, tratando-se da produção aumentada ou 

diminuída de células, ou ainda ambos (SMELTZER et al., 2016).  
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Partindo deste princípio, as hemoglobinopatias são 

doenças genéticas graves oriundas de alterações estruturais ou 

funcionais presentes nas moléculas de hemoglobina (Hb) que 

se encontram na série vermelha do sangue, especificamente, 

nos glóbulos vermelhos. As estimativas apontam que cerca de 

7% da população mundial manifestam transtornos de 

hemoglobina, sendo a doença falciforme a mais prevalente 

(GOMES et al., 2014) 

A hemoglobina é uma proteína presente nos eritrócitos 

(hemácias) cuja sua principal função no organismo humano é 

transportar o sangue oxigenado, oriundo dos pulmões para o 

restante do corpo até chegar aos tecidos periféricos 

(ROSENFELD et al., 2019). 

Posto a isso, uma das afecções genéticas e hereditárias 

mais comuns a nível mundial é a Doença Falciforme (DF), esta 

caracterizada pela mutação em um gene que produz a 

hemoglobina A, resultando posteriormente em um produto 

diferente e por sua vez mutante, a hemoglobina S (BRASIL, 

2015). 

Salienta-se que existem outras variações mutantes da 

hemoglobina, cada uma com sua particularidade mas, em geral, 

todas as doenças deste grande grupo, possuem manifestações 

clínicas e plano de cuidados semelhantes, sendo dada a 

importância ao seguimento mais severo de cada uma delas. A 

mais comum é a mutação homozigótica da hemoglobina S 

(HbSS) conhecida como Anemia Falciforme (AF) (BRASIL, 

2015). 

Convém lembrarm que os sinais e sintomas da DF são 

decorrentes da presença da HbS. Primeiramente, vale 

mencionar que a anemia, conforme a Organização Mundial da 
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Saúde (OMS), consiste em um estado na qual a concentração 

de hemoglobina encontra-se abaixo dos valores de normalidade 

em decorrência da carência de um ou mais nutrientes 

fundamentais, indepedentemente da origem dessa carência 

(MOREIRA; SILVA, 2014 ).  

Desse modo, a  AF é um tipo de anemia de caracter 

hereditário e hemolítico, caracterizada pelas hemácias 

apresentando um formato tipicamente anormal, afoiceada 

(falcifização) (FIGUEIREDO et al., 2014).  

Essa modificação no farmato das hemácias, proporciona 

a redução maciça das hemácias, a qual compromete na sua 

funcionalidade, consequentemente afetando no transporte de 

oxigênio e gás carbônico e ocasionando uma cascata de 

eventos, podendo mencionar a obstrução dos vasos 

sanguíneos ocasionando lesões em orgãos alvos e episódios 

frequentes de dor (LORENCINI; PAULA, 2015). 

Em território brasileiro, anemia falciforme é considerada 

como um problema de saúde pública, isso se justifica pelo ônus 

financeiro, má qualidade de vida, bem como dos impactos 

sociais sobre os indivíduos afetados (GARIOLI; PAULA; 

ENUMO, 2019).  

Historicamente a nível global, as doenças falciformes 

possuíam delimitação de alvos baseados na origem geográfica 

e étnica dos povos. A anemia falciforme era comum entre o 

povo negro do continente africano e as demais 

hemoglobinopatias eram destacadas entre o povo do 

mediterrâneo e da Europa. A partir do processo de 

escravização, migração e miscigenação, os genes 

correspondentes à mutação que provoca a AF, foram 

disseminados entre outros povos como indígenas e brancos 
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durante a construção social do Brasil (KIKUCHI, 2007). No 

território brasileiro, a anemia falciforme se disseminou de 

maneira heterogênea acometendo indivíduos negros, pardos e 

brancos (GESTEIRA; BOUSSO; RODARTE, 2016).  

As estimativas mundiais demonstram que entre 5% a 6% 

da população portam o gene HbS, sendo que a incidência de 

novos casos por ano estaria em torno de aproximadamente 700 

a 1000 casos (FIGUEIREDO et al., 2014). Conforme os dados 

fornecidos pelo Ministério da Saúde, a cada ano no Brasil, 

aproximadamente 3.000 crianças após o parto são 

diagnosticadas com anemia falciforme por meio da Triagem 

Neonatal, o que revela a importância dessa doença no cenário 

epidemológico do país (RAMOS et al., 2017). Aliado a isso, 20% 

dessas crianças com AF tendem a não chegar até os cinco anos 

de idade, em virtude das complicações, acometendo entre 6% 

a 10% da população afrobrasileira (GARIOLI; PAULA; ENUMO, 

2019).   

Geralmente, as manifestações clínicas da anemia 

falciforme começam a se manifestar só a partir do sexto mês de 

vida, logo que ocorre a redução dos níveis de hemoglobina fetal 

das hemácias. Vale lembrar que, este distúrbio crônico é 

incurável, porém passível a prevenção e controle das 

complicações mediante a terapeutica adequada (MOREIRA; 

SILVA, 2014).  

As primeiras manifestações clínicas na infância, 

relaciona-se às crises dolorosas, iniciando-se com “síndrome 

mão-pé”; anemia crônica; a dactilite isquêmica oriunda da 

vasoclusão, infecções; cálculos biliares; acidente vascular 

encefálico; comprometimento ocular e crises de sequestros 

esplênicos, este último constitui a principal causa de óbitos 
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infantis (GESTEIRA; BOUSSO; RODARTE, 2016; GARIOLI; 

PAULA; ENUMO, 2019).  

O processo de adoecimento crônico na infância 

proporciona consequentes problemas de desenvolvimento da 

criança durante o seu crescimento e tal situação exige a 

necessidade da integração do serviço transdisciplinar em saúde 

para assegurar uma assistência preventiva à agravos e 

promotora de saúde e qualidade de vida (DIAS et al., 2013). 

Verifica-se que as crianças menores de cinco anos estão 

mais suscetíveis a destruição do baço pelos microinfartos 

esplênicos, resultando em processos infecciosos recorrentes 

que podem ocasionar sepse. Crianças menores de sete anos 

estão mais suscetíveis ao acúmulo de hemácias falcizadas no 

baço, levando ao quadro de anemia intensa e crescimento do 

órgão (esplenomegalia), fenômeno conhecido como sequestro 

esplênico agudo (FERRAZ, 2012). 

No que concerne ao tratamento, este é considerado um 

tratamento longo que afeta negativamente a qualidade de vida 

das crianças portadoras de anemia falciforme, já que impacta 

na rotina diária; isso fica claro com as idas aos hospitais e 

instituições específicas de tratamento, própria ausência escolar, 

sem contar das sequelas advindas desta condição clínica, 

podendo ressaltar o atraso no crescimento e desenvolvimento 

infantil, a própria incapacidade motora e/ou sensitiva e a 

deficiência intelectual (LORENCINI; PAULA, 2015). 

Para asistir as crianças e adolescentes com AF é 

fundamental o envolvimento dos diversos níveis de atenção à 

saúde objetivando a redução da morbimortalidade infanto 

juvenil. Acredita-se que as equipes de saúde da família são a 

porta de entrada no acolhimento a essas crianças e devem 
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estar preparadas para acompanhar e assitir de forma integral, 

durante todo o seu ciclo vital, assegurando a continuidade de 

uma assistência segura, humanizada e sobretudo de qualidade 

(GOMES et al., 2014).  

Levando em consideração que a anemia falciforme 

constitui um problema emergente de saúde pública e impacta 

negativamente na qualidade de vida dos indivíduos acometidos, 

inclusive as crianças e adolescentes, este estudo se propõe a 

caracterizar o perfil sóciodemográfico de crianças e 

adolescentes portadores de anemia falciforme acompanhados 

no serviço de hematologia e hemoterapia do ceará/hemocentro 

regional de iguatu.  

Entende-se que o perfil sociodemográfico e 

caracterização clínica e epidemiológica de crianças e 

adolescentes portadores de anemia falciforme facilita o 

tratamento, minimiza as complicações advindas da doença 

falcêmica, diminui a dor causada pelo comprometimento 

vascular, direciona políticas públicas de saúde e promove as 

bases para pesquisas científicas futuras em variadas áreas do 

conhecimento.  

A relevância desse projeto ancora-se no alto índice de 

doenças hematológicas de cunho genético que assolam a 

população do país, especificamente a doença falciforme que 

traz inúmeras consequências à qualidade de vida de seus 

portadores, sobretudo as crianças e adolescentes.  Contudo, 

uma vez diagnosticada precocemente, as ações preventivas 

possibilitam a tomada de providências necessárias a fim de 

diminuir a morbimortalidade, decorrente das complicações 

desse agravo.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo descritivo, exploratório com 

abordagem quantitativa com técnica de análise documental 

através dos prontuários de pacientes portadores de anemia 

falciforme atendidos no Hemocentro Regional do muncípio de 

Iguatu, localizado na Região Centro-Sul do Estado do Ceará. 

A abordagem quantitativa traduz-se na quantificação de 

dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos, 

centrados na objetividade, sem o emprego da subjetividade da 

observação de situações e falas (FONSECA, 2002). 

A população desse estudo se deu através de todos os 

prontuários de crianças e adolescentes com diagnóstico de 

anemia falciforme confirmado através de exame laboratorial 

específico para essa condição genética, acompanhados e 

assistidos pelos profissionais de saúde atuantes no 

Hemocentro Regional de Iguatu-CE. 

A amostra se deu pela análise dos prontuários de 

pacientes portadores de anemia falciforme e, para isso, adotou-

se os seguintes critérios de inclusão: unicamente, prontuários 

de crianças e adolescentes portadores de anemia falciforme 

cadastrados no Hemocentro Regional de Iguatu e que tenham 

realizado pelo menos uma consulta médica no referido 

hemocentro. Excluiram-se os prontuários de crianças e 

adolescentes portadores de outras hemoglobinopatias; 

prontuários contendo informações incompletas referentes à 

analise sóciodemográfica da população em estudo, bem como 

os prontuários das crianças e adolescentes que vieram a óbito. 

A coleta de dados ocorreu nos dossiês dos pacientes, 

crianças e adolescentes, portadores de anemia falciforme 
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cadastrados no Hemocentro Regional de Iguatu-CE. Os dossiês 

da população em estudo agrupam documentos com 

informações sobre dados sóciodemográficos, triagem clínica.  

No que concerne a etapa de análise dos dados, esta 

etapa ocorreu mediante análise dos dados sóciodemográficos 

extraídos dos quinze prontuários das crianças e adolescentes 

diagnosticados com anemia falciforme.  

 Menciona-se que para o agrupamento, organização e 

processamento dos dados obtidos utilizou-se o programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

Inc., Chicago, Estados Unidos), versão 23.0, com estatística 

descritiva de frequência. 

Os dados foram apresentados em tabelas elaboradas no 

Microsoft® Office Word versão 2016, analisados de forma 

descritiva-interpretativa e discutidos conforme a literatura 

pertinente à temática em estudo.  

Salienta-se que o presente estudo teve autorização do 

coordenador responsável pelo hemocentro em questão para 

compilação dos dados. Destaca-se que foi utilizado um Termo 

de Fiel Depositário à instituição sediadora da pesquisa, 

atendendo aos princípios éticos, conforme Resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS), bem como uma 

solicitação de Dispensa do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) dirigido ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Estadual do Ceará, como também um Termo de 

Autorização da Instituição sediadora da pesquisa, atendendo 

aos princípios éticos, conforme Resolução 466/2012 do CNS. 

O presente estudo é resultado de dados do Projeto de 

Iniciação Científica intitulado:“Caracterização clínica e 

epidemiológica dos clientes acometidos por anemia falciforme 
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em um hemocentro da região Centro-Sul do Ceará” . A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Regional do Cariri (URCA) obtendo um parecer 

satisfatório com nº 1.837.184/2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Nesta etapa, os resultados obtidos serão apresentados 

por meio de tabelas e discutidos a luz da  literatura científica. 

Os dados de caracterização do perfil sociodemográfico da 

criança/adolescente com anemia falciforme atendido em um 

hemocentro regional loalizado na Região Centro-Sul Cearense, 

estão exposto nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 1. Distribuição de pacientes acometidos pela AF quanto 

ao sexo.  

Sexo Frequência % 

Feminino 08 53 
Masculino 07 46,7 

Total 15 100 
   

Fonte:  Dados do projeto “caracterização clínica e epidemiológica dos 
clientes acometidos por anemia falciforme em um hemocentro da região 
centro-sul do Ceará” (2016/2017). 
 

Frente os dados referentes ao sexo, verifica-se uma 

discreta predominância da incidência da doença hemolítica no 

sexo feminino em relação ao masculino, fenômeno que ainda 

não é claro quando o aspecto estudado é o sexo.  

Os resultados apontados no estudo de Gonçalves, 

Cordeiro e Silva (2018) se divergem com os achados desta 
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pesquisa, já que os dados apontam que anemia falciforme na 

variável sexo, prevaleceu no público masculino com 58,18% 

(32) e no público femino com 41, 82% (23).  

Tal divergência também foi encontrado no estudo no 

estudo de Araújo et al. (2018), já que aproximadamente 57% 

(n= 12) do valor total da amostra refere-se de meninos e 43% 

(n= 09) as meninas.  

Acerca disso, a literatura aponta que AF por não se tratar 

de uma doença genética não ligada ao sexo, verifica-se a 

escassez de publicações que enfatizem o gênero na doença 

facilforme (AMARAL et al., 2015). Ressalta-se que nesse 

estudo, houve uma predominância da AF entre o público 

feminino, isso possivelmente está relacionado ao pequeno 

tamanho da amostra (prontuários das crianças e adolescentes 

com AF).  

A seguir, a tabela 2 evidencia a distribuição de pacientes 

acometidos pela AF quanto a idade. 

  

Tabela 2. Distribuição de pacientes acometidos pela AF quanto 

a idade 

Idade Frequência % 

 3,0 02 13,3 

 7,0 01 6,7 

 8,0 02 13,3 

10,0 01 6,7 

12,0 01 6,7 

13,0 01 6,67 

14,0 03 20,0 

15,0 01 6.7 

16,0 01 6.7 
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17,0 01 6.7 

18,0 01 6.7 

Total 15 100,00 
Fonte: Dados do projeto “caracterização clínica e epidemiológica dos 
clientes acometidos por anemia falciforme em um hemocentro da região 
centro-sul do Ceará” (2016/2017). 
 
 

A faixa etária dos pacientes acometidos pela anemia 

falciforme variou 03 a 18 anos de idade, sendo que 20% (03) 

com idade  de 14 anos foram os mais afetados, seguidas pelas 

crianças de três e oito anos de idade (n= 2; 13,3%) 

respectivamente. Tais achados corroboram com o estudo de 

Gonçalves, Cordeiro e Silva (2018), ao apontarem que as 

crianças do ensino fundamental foram as mais acometidas pela 

AF, sendo que aproximadamente 90% do valor total dos 

indivíduos estudados foram acometidos pela doença e 

pertenciam à faixa etária de três, oito e quatroze anos.  

Aliado a isso, mediante análise dos dados exposto, 

destaca-se que 86,9% dos indivíduos estão acima de seis anos 

de idade e apenas 13,3% estão abaixo desta faixa etária, o que 

pode ser entendido a partir dos percentis é que nessa faixa 

etária as manifestações clínicas da doença ocorrem com mais 

frequência na faixa etária de 03 a 14 anos, e por isso a busca 

pelos serviços de urgência/emergência se tornam mais 

corriqueiros.  

Logo abaixo, a tabela 3 apresenta distribuição de 

pacientes acometidos pela AF quanto a etnia.  
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Tabela 3. Distribuição de pacientes acometidos pela AF quanto 

a Etnia 

Etnia Frequência % 

Branco 02 13,3 

Negro 05 33,3 

Pardo 08 53,3 

Total 15 100,00 
Fonte: Dados do projeto “caracterização clínica e epidemiológica dos 
clientes acometidos por anemia falciforme em um hemocentro da região 
centro-sul do Ceará” (2016/2017). 

 

Os dados apontados na tabela 3 nos leva a considerar 

que as crianças e adolescentes assistidos no hemocentro 

regional de Iguatu na região centro-sul do Ceará, nos anos de 

2016/2017, 53,3% (8) eram pardas, 33% (05) eram negras e por 

fim 13,3% (02) eram barncas. Assim fica claro que neste estudo 

houve a prevalência da AF nas crianças pardas e negras, desse 

modo tal achado corrobora com literatuta no que se refere a 

idéia de que a AF é mais prevalente na população 

negra/afrodescendente. 

No estudo de Rosenfeld et al. (2019), o traçado 

falciforme segundo a cor de pele foram as seguintes: cor negra 

representou 4,1 %; a cor parda 3,6% e a cor branca 1,2% da 

populacção estudada.  

Em um estudo realizado no estado da Bahia, com base 

em dados dos óbitos ocasionados pela anemia falciforme 

registrados no ano de 2011, demonstraram que as crianças  e 

adolescentes da cor parda foram os mais acometidos pela 

doença hemolítica  (n = 41; 55,4%); seguida da cor preta (n=17; 

23%) e apenas 8,1% (06) representando a cor branca. Torna-
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se importante mencionar que os autores reafirmaram que a 

expansão da anemia falciforme é oriunda da miscigenação 

racial o que fez com que essa doença acometesse em todas as 

raças/cores (RAMOS et al., 2015).  

Lorencini e Paula (2015) destacam que o fenômeno 

étnico que explica a maior incidência sobre a população parda 

e negra é o maior número de antepassados negros e a 

miscigenação racial que aconteceu no Brasil no período de 

colonização, onde os processos de relação entre as raças 

provocou a disseminação genética entre os indivíduos. Regiões 

como Norte e Nordeste do país constituem a maior 

predominância de casos por terem sido mais influídas pela 

população negra na constituição étnica do povo. 

Na tabela 4, a seguir, são apresentados os dados 

inerentes a distribuição de pacientes acometidos pela anemia 

facilforme quanto a escolaridade.  

 

Tabela 4. Distribuição de pacientes acometidos pela AF quanto 

a Escolaridade 

Escolaridade Frequência % 

Infantil 02 13,3 

Fundamental Incompleto 06 40,0 

Médio Completo 02 13,3 

Médio Incompleto 05 33,3 

Total 15 100,00 
Fonte: Dados do projeto “caracterização clínica e epidemiológica dos 
clientes acometidos por anemia falciforme em um hemocentro da região 
centro-sul do Ceará” (2016/2017). 
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Diante da tabela 4, verifica-se que os dados obtidos 

neste estudo evidenciaram que a maioria das crianças e 

adolescentes portadores da AF não concluiram o ensino 

fundamental (n= 06; 40%) e 33,3% (n=05) não chegaram a 

concluir o ensino médio. Em relação ao “infantil” e “Médio 

completo” observa-se a mesma quantidade de participantes 

(n=2; 13,3%) que concluiram.  

Os dados desse estudo corroboram parcialmente com os 

achados de Araujo et al. (2014), ao evidenciarem que o grau de 

escolaridade das crianças e adolescentes estudados 71% 

(n=15) são analfabetas e 29% (n=06) não concluiram o ensino 

fundamental.  

Vale ressaltar que os dados expostos nesse estudo 

ainda se assemelham com os apontamentos de Jesus et al. 

(2018), visto que os participantes estudados, quando crianças 

e adolescentes com AF de ambos os sexos e na faixa etária de 

0 e 18 anos, grande maioria não possuiam certificação de 

conclusão de ensino fundamental e médio.  

Situação semelhante ainda foi encontrado no estudo de 

Rosenfeld et al. (2019) que na variável escolaridade, 

prevaleceu crianças e adolescentes com o ensino fundamental  

e médio incompleto. 

 A vista disso, admita-se que a baixa escolaridade 

presente no grupo de crianças e adolescentes adoecidas pela 

AF, pode está relacionada com a evasão escolar pelas severas 

crises dolorosas, não tendo assistência escolar adequada 

levando ao baixo rendimento acadêmico. Acredita-se que tais 

complicações impactam negativamente na formação escolar, 

fazendo com que muitas crianças e adolescentes não cheguem 

nem a concluir o ensino básico (fundamental), além de  afetar 
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as tarefas simples do cotidiano (GONÇALVES; CORDEIRO; 

SILVA, 2018).  

Para Brito et al. (2017), os motivos que levam as crianças 

e adolescentes apresenterem um baixo nível escolar e/ou se 

ausentarem do âmbito educativo, relacionam-se as crises de 

dores ocasionada pela doença, idas periódicas aos hospitais e 

as internações hospitalares.  

Cumpre destacar que a baixa escolaridade associada à 

renda familiar restringida contribuem para a negligência com os 

cuidados clínicos necessários para a terapêutica da anemia 

falciforme.  

Na adolescência, os pacientes com AF tendem 

apresentar comportamento de caráter depressivo, carência e 

medo do processo de morte/morrer, justamente em um período 

vital em que é bastante conturbado pela interferência hormonal 

e de desenvolvimento, provocando também prejuízos ao longo 

da vida escolar (LORENCINI; PAULA, 2015). 

Ressalta-se que, a escola, como instituição de formação, 

exerce um papel essencial na vida das crianças e adolescentes 

portadores de AF, tornando-se um ambiente com vista a 

proteção, (com)partilhamento de informações e transmissões 

de conhecimentos. É essencial que o professor enquanto 

educador esteja de prontidão em relação ao estudante que 

requer de cuidados e atenção particularizada, como é o caso 

dos portadores de anemia facilforme (BRITO et al., 2017). 

A seguir, a tabela 5 evidencia a distribuição de pacientes 

acometidos pela AF quanto a região geográfica de moradia.  
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Tabela 5. Distribuição de pacientes acometidos pela AF quanto 

a região geográfica de moradia. 

Moradia Frequência % 

Zona Urbana 04 26,7 

Zona Rural 11 73,3 

Total 15 100,00 

Fonte: Dados do projeto “caracterização clínica e epidemiológica dos 
clientes acometidos por anemia falciforme em um hemocentro da região 
centro-sul do Ceará” (2016/2017). 
 

Conforme a tabela 5, constata-se que moradia das 

crianças e adolescentes do estudo, cerca de 73,3% (n=11) 

residem na zona rural . Fica evidente que esse motivo impacta 

diretamente na assistência à saúde prestada a esse público, 

decorrente da dificuldade do acesso a informação e dos 

serviços de saúde.  

Sobre o assunto,  Kikuchi (2007) traz que o grupo afetado 

pela AF, majoritariamente, encontra-se na base da pirâmide 

social, e por este motivo demonstram os piores indicadores 

epidemiológicos, educacionais e econômicos, encontrando-se 

em sua maioria nas zonas periféricas de uma região, neste 

caso, a zona rural representa as áreas mais afastadas dos 

grandes centros urbanos e por sua vez, menor desenvolvimento 

econômico e educacional, o que suscita o prejuízo no 

desenvolvimento social, acesso a informação, autonomia em 

saúde e dificuldade de assistência, tornando a promoção da 

saúde um desafio para as equipes de saúde. 

Em um estudo realizado em um hospital infantil público 

de ensino, em Teresina-PI, os resultados divergem 

parcialmente com os dados encontrados nesta pesquisa onde 
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notificarem que as crianças e adolescentes residiam na zona 

urbana (n=07; 33,3%) e 14, 3% (n=03) moravam na zona rural 

do estado (ARAÚJO et al., 2014). 

Ressalta-se ainda, as periferias e as áreas mais 

afastadas dos centros urbanos não constituem condições de 

vida totalmente adequadas para pessoas adoecidas pela AF. 

Estes locais apresentam déficit em saneamento, má qualidade 

da água e do ar, prejuízo nos transportes e na higiene, além de 

implicar no prejuízo nutricional com menor aporte proteico e de 

minerais provocando complicações na qualidade de vida dos 

doentes (BATISTA; ANDRADE, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante disso, os resultados obtidos nesse estudo 

mediante os prontuários e baseados em comparações com 

outras investigações, afirmamos que o perfil sóciodemográfico 

das crianças e adolescentes com AF se mantém de forma 

semelhante em outras localidades do país.  

A partir da análise dos dados, pôde-se perceber as 

condições sociodemográficas que cercam a população mais 

acometida pela AF, tal contexto possibilitará a reflexão sobre os 

atuais modelos de aplicação da assistência, bem como do 

planejamento e execução das políticas públicas de acordo com 

cada cenário regional esclarecendo a necessidade específica 

de cada situação social singular. Ademais, os resultados 

apontam a importância de uma atenção especial a população 

em questão, mediante análise das varíaveis expostas.  

Aponta-se, como limitação do estudo, o tamanho 

amostral que devido a pouca quantidade de prontuários das 
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crianças e adolescentes com AF, nos leva a considerar os 

resultados somente a população em estudo.  

Por fim, entende-se que este estudo fornece subsídios 

que estimulam a elaboração de novas pesquisas que poderão 

responder novos questionamentos dentro da temática exposta, 

complementando as linhas de inclinação científica dando bases 

para a excelente prática gerencial e de assistência em saúde.   
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Resumo 

O processo de hospitalização infantil é um processo abrupto e 
angustiante para a criança e sua família, tal como ocasiona 
estresse, medo e abalo emocional devido ao rompimento da 
rotina habitual e pelo afastamento do convívio social e familiar. 
Dessa maneira, as atividades lúdicas são realizadas com o 
intuito de amenizar essa situação, para isso, são feitas 
brincadeiras, danças, jogos, músicas e pinturas. O presente 
estudo objetiva relatar as experiências de uma acadêmica de 
enfermagem sobre as atividades de extensão realizadas com 
crianças hospitalizadas em um hospital universitário de uma 
capital do nordeste do país. Trata-se de um relato de 
experiência resultante das atividades realizadas entre os meses 
de agosto e novembro de 2019, por meio do projeto de extensão 
universitária intitulado “Mediarte: com Amor e Humor”, as 
atividades possuem o caráter lúdico-recreativa e os estudantes 
proporcionam momentos de lazer durante a hospitalização. 

mailto:maria__lourdes@hotmail.com
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Como resultados obtidos a partir do desenvolvimento das 
atividades, destacam-se, melhora no humor, exercício da 
criatividade e o bem-estar das crianças, bem como contribuiu 
para a formação de indivíduos com capacidade para se 
comunicar com o público infantil. Conclui-se que o projeto 
colabora com uma formação integralizada para os estudantes 
de graduação e se configura como uma atividade de 
humanização, despertando maior sensibilidade e empatia no 
cuidado aos pacientes da rede hospitalar.  
Palavras-chave: Saúde da Criança. Humanização da 
assistência. Hospitalização. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de hospitalização infantil é visto como um 

acontecimento inesperado e angustiante tanto para a criança 

quanto para os pais (CARDOSO et al., 2017). Essa situação 

tende a ocasionar incômodos e sofrimentos a criança devido ao 

seu estado de saúde e por alterar os hábitos com o qual a 

mesma estava acostumada, por afastá-la do convívio familiar, 

e por sua inserção em um novo ambiente e outras rotinas 

(CARDOSO et al., 2017). 

Segundo Silva (2010) o evento da hospitalização 

acarreta na criança estresse e desarmonia nos sentimentos, 

além de uma dificuldade para demonstrar e verbalizar suas 

emoções. Somado a isso, frequentemente são submetidas à 

diversos procedimentos, por vezes invasivos e incômodos e, 

por não entender o que está acontecendo, essas experiências 

acabam se tornando traumáticas (SILVA et al., 2017). 

Os infantes são indivíduos mais vulneráveis e carecem 

de cuidados característicos da idade por longos períodos 
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(SOUZA; SOBRINHO; HERRAN, 2017). Nesse sentido, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, disposto pela Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, define como criança os 

indivíduos que tenham até 12 anos de idade incompletos, bem 

como, preconiza que é de responsabilidade da comunidade 

cumprir os direitos pertencentes ao infante como, direito à 

convivência familiar, à saúde, ao lazer, ao respeito, com o intuito 

de proteger esse público considerando suas particularidades 

(BRASIL, 1990).  

Nessa perspectiva, a humanização surge objetivando 

tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, envolvendo 

profissionais, pacientes e familiares no cuidado, 

proporcionando a integralização da assistência (DAL’BOSCO et 

al., 2019). A Política Nacional de Humanização (PNH), iniciada 

no ano de 2003, visa que as práticas de humanização estejam 

presentes em todos os campos de atenção do Sistema Único 

de Saúde (SUS) por meio de práticas respeitosas, que 

promovam cuidados holísticos aos usuários para melhoria da 

qualidade da assistência (LUIZ; CAREGNATO; COSTA, 2017). 

O ambiente hospitalar se diverge do meio ao qual uma 

criança normalmente está inserida e isso pode ocasionar uma 

barreira ou uma inércia no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, físicas, emocionais. Sendo assim, pode-se 

assegurar o lúdico como uma estratégia para o 

desenvolvimento e para promover o bem-estar da criança 

(GONZAGA, 2016). Ao inserir o lúdico durante a hospitalização, 

a criança passa a aceitar melhor sua situação, enxergando o 

hospital como um ambiente familiar e menos traumático 

(COSTA; MORAIS, 2017).  
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O ato de brincar proporciona melhoria das habilidades de 

comunicação, imaginação e consciência sendo de extrema 

relevância para o desenvolvimento infantil (GOMES; MAIA; 

VARGA, 2018). Tal atividade configura-se como essencial 

durante o desenvolvimento da criança de modo que as Nações 

Unidas a declarou como direito a todos os infantes (OLIVEIRA; 

ALMEIDA, 2016). Outrossim, o brincar durante a hospitalização 

vem sendo utilizado como recurso terapêutico visando diminuir 

a ansiedade e o sofrimento nos pacientes pediátricos 

(FERNANDES et al., 2017). 

Nesse sentido, as brinquedotecas que são espaços 

destinados ao entretenimento por meio de jogos, brincadeiras, 

dentre outros, atuam promovendo integração entre a criança e 

o brincar, objetivando manter seu desenvolvimento durante o 

internamento. Além disso, serve como intermédio entre o 

relacionamento dos infantes com os profissionais de saúde, 

integralizando e humanizando a assistência conforme PNH 

propõe (LUCIETTO et al., 2018). 

 A utilização das técnicas de ludoterapia no âmbito 

hospitalar visa retomar as atividades infantis e estimular a 

criatividade através de brincadeiras, durante a hospitalização 

(SILVA; SOUZA; TEIXEIRA, 2019). A ludoterapia é a 

abordagem terapêutica realizada por meio de brincadeiras 

permitindo às crianças expressarem os seus sentimentos e 

emoções de forma espontânea (THERENSE, 2019). Para mais, 

a inclusão da ludoterapia possibilita que a criança se adapte ao 

meio em que ela está introduzida e colabora para que a mesma 

obtenha compreensão do seu estado de saúde (MOTA; 

JUNIOR; SILVA, 2019). 
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Portanto, o objetivo do presente trabalho é relatar as 

experiências de uma acadêmica de enfermagem sobre as 

atividades de extensão realizadas com crianças hospitalizadas 

em um hospital universitário de uma capital do nordeste do país. 

 

MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo 

relato de experiência resultante das atividades realizadas por 

meio do projeto de extensão universitária intitulado “Mediarte: 

com Amor e Humor”, realizado por uma equipe multiprofissional 

composta por estudantes de graduação em Medicina, 

Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Fonoaudiologia, 

Fisioterapia de uma Universidade Federal do nordeste do país. 

 O ambiente onde são realizadas as intervenções se trata 

de um hospital-escola, especificamente na brinquedoteca da 

ala das enfermarias pediátricas, além desse espaço, esse setor 

contempla 31 leitos, divididos em 10 quartos contendo três cada 

e um leito para isolamento, posto de enfermagem e de serviço, 

sala de aula, sala com computadores e prontuários do paciente, 

copa e dormitórios para médicos e equipe de enfermagem. O 

Projeto é uma atividade de extensão que teve início no ano de 

2010. Sua idealização surgiu com um grupo de estudantes de 

medicina, durante um trabalho para um componente curricular, 

no segundo semestre do ano de 2009. 

A princípio, o projeto envolvia apenas estudantes de 

graduação em medicina do primeiro período, mas ao decorrer 

dos anos foi contemplando diversos cursos de graduação e 

ampliando os períodos para inserção. O processo seletivo para 



ATIVIDADES LÚDICAS COMO FERRAMENTA DE HUMANIZAÇÃO EM 
AMBIENTE HOSPITALAR PEDIÁTRICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

45 
 

participar é realizado no início de cada semestre e é feito 

através de um questionário online. O quantitativo das novas 

vagas varia a cada semestre, pois depende do número de 

participantes que já estão no projeto e optam por continuar, e 

as vagas residuais são preenchidas pelos novos participantes. 

 Dessa maneira, o projeto almeja fazer com que a 

internação se torne menos dolorosa e exaustiva para as 

crianças e que, apesar do ambiente de inserção, essa fase tão 

importante da vida não fique marcada como algo traumático. 

Por meio dele, há a fomentação da humanização do cuidado na 

saúde, que vem sendo difundida ao longo dos anos, 

possibilitando uma maior interação entre os futuros 

profissionais de saúde e os seus futuros pacientes e uma 

formação acadêmica mais humanística e empática. 

As atividades possuem o teor lúdico-recreativo e os 

estudantes levam alegria, música, brincadeiras, jogos, para a 

ala pediátrica, proporcionando às crianças, principalmente, 

momentos de lazer, leves e divertidos. Além disso, são sempre 

bem-vindos para participar das intervenções os 

acompanhantes dos pacientes e os profissionais de saúde da 

equipe. 

As intervenções acontecem nos finais de semana no 

hospital universitário, no período da manhã e duram no mínimo 

três horas. Elas são planejadas antecipadamente por cada 

grupo, conforme as divisões feitas desde a primeira reunião, e 

executadas de acordo com a faixa etária, a quantidade de 

crianças (verificadas previamente pelos monitores) e o 

ambiente disponível que engloba a brinquedoteca e as 

enfermarias pediátricas. Ao final de cada intervenção é feito um 
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registro em formato de post para ser compartilhado nas redes 

sociais do projeto. 

O projeto ocorreu no ano de 2019 entre os meses de 

agosto e novembro. As atividades ocorreram, em sua maioria, 

nos finais de semana pela manhã e apenas uma vez no período 

da tarde. No total foram realizados vinte e dois encontros, sendo 

uma reunião de abertura e capacitação, vinte intervenções e 

uma reunião de encerramento. 

Inicialmente, foram selecionados 38 estudantes de 

diversos cursos para ingressar no projeto no período de 2019.2, 

somado a isso, alguns estudantes que optaram por permanecer 

no projeto por mais um semestre, totalizando 54 integrantes, 

também fazem parte seis monitores e a coordenadora que são 

responsáveis pelo planejamento e organização das ações do 

projeto. 

Para melhor desenvolvimento das ações, os estudantes 

foram divididos em dez grupos contendo seis alunos cada, os 

grupos ficaram responsáveis por elaborarem e realizarem as 

intervenções de acordo com os temas escolhidos pelos 

mesmos. Ademais, todos os membros do projeto participaram 

da reunião inicial com uma capacitação, de duas intervenções 

e da reunião de encerramento. 

Na reunião de abertura foi apresentado e explicado um 

pouco sobre a estrutura e as normas do projeto, posteriormente 

houve uma capacitação com o objetivo de instruir os discentes 

em relação à dinâmica das atividades. Sendo o primeiro contato 

presencial entre os participantes, os monitores e a 

coordenadora do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As atividades realizadas durante o Projeto Mediarte 

apresentam-se sintetizadas no quadro 1 de acordo com o 

cronograma estabelecido pelo edital. 

 

Quadro 1. Cronograma do Projeto Mediarte: com amor e 

Humor. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

DATAS Atividades Local 

17/08/2019 Reunião de 
abertura e 
capacitação 

Auditório do 
Departamento de 
Farmácia  

 Intervenção 01  

24/08/2019 
25/08/2019 
31/08/2019 
01/09/2019 
14/09/2019 
15/09/2019 
21/09/2019 
22/09/2019 
28/09/2019 
29/09/2019 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 
Grupo 5 
Grupo 6 
Grupo 7 
Grupo 8 
Grupo 9 
Grupo 10 

Enfermaria Pediátrica  

 Intervenção 02  
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05/10/2019 
06/10/2019 
19/10/2019 
20/10/2019 
27/10/2019 
02/11/2019 
03/11/2019 
09/11/2019 
10/11/2019 
17/11/2019 

Grupo 2 
Grupo 1 
Grupo 4 
Grupo 3 
Grupo 5 
Grupo 8 
Grupo 7 
Grupo 10 
Grupo 9 
Grupo 6 

Enfermaria Pediátrica 
do HUOL - Natal/RN 

23/11/2019 Reunião de 
Encerramento 

Cidade da Criança - 
Natal/RN 

Fonte: Autor. 

 

 Cada integrante participou de quatro encontros: reunião 

de abertura com uma capacitação, primeira intervenção, 

segunda intervenção e reunião de encerramento. Sendo o 

primeiro e o último encontro de caráter obrigatório comparecer 

no dia marcado, as intervenções são mais flexíveis e podem ser 

remarcadas sem nenhuma penalidade caso encontrado um 

substituto. Já os participantes que faltam ou não encontram 

substitutos fazem uma intervenção extra, totalizando três 

intervenções para esses casos. 

Na reunião de abertura, os participantes foram acolhidos 

com panfletos com as informações do projeto, doces e se 

acomodavam conforme seus nomes estivessem nas cadeiras, 

que já os separavam por grupos, sendo a separação feita 

anteriormente pelos monitores. Além disso, houve a explanação 

do projeto com os seus objetivos e os deveres dos 

participantes. 
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 A posteriori foi realizada uma dinâmica com alguns 

discentes, devido ao tempo disponível, no qual eles falavam seu 

curso e período e o que esperavam do projeto, esse momento 

possibilitou que os participantes se conhecessem e 

compartilhassem um pouco das suas expectativas. De acordo 

com Pereira (2019) as dinâmicas são formas de promover o 

amadurecimento de habilidades e motivações do indivíduo, 

assim como o possibilita ter a percepção do que se almeja e 

das suas ideias. 

Também houve um quiz cujo os temas eram desenhos 

animados e filmes, em que os grupos o respondiam através de 

um aplicativo no celular que junto com outras atividades iriam 

somar pontos para premiar, na reunião final, os três grupos que 

obtivessem as maiores pontuações. Em seguida houve 

depoimentos com o criador da logo (estetonildo) e ex-

integrantes do projeto, no qual foi explanado sobre a 

importância das interações multiprofissionais e os aprendizados 

com o projeto como, por exemplo, desenvolvimento da 

habilidade de se comunicar e de se relacionar com as crianças, 

o comprometimento e a pontualidade que são adquiridos na 

graduação e que, futuramente, serão necessários para o 

mercado de trabalho.  

Nos relacionamentos interpessoais devem ser levados 

em consideração as particularidades de cada indivíduo e deve 

ser baseado na confiança, no respeito e na tolerância para que 

o ambiente no qual se esteja inserido seja dotado de relações 

saudáveis e de harmonia (NOVATO; NUNES, 2019; PEREIRA 

et al., 2019). 

 Ademais, houve uma encenação na qual um paciente 

havia fugido por não querer tomar a medicação e o médico o 
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estava procurando. O paciente explicou que estava medo, por 

isso fugiu, após encontrá-lo o profissional utilizou outras formas 

para explicar à criança os motivos e os benefícios para que ele 

tomasse a medicação e o motivo para ele estar ali. Essa 

situação corrobora com o que diz Silva (2020) em seu estudo, 

que as crianças costumam expressar suas emoções e 

angústias de formas distintas, seja através de choro, da 

expressão facial ou da verbalização das emoções e essas 

particularidades devem ser observadas pelos profissionais e 

acompanhantes. 

A primeira capacitação deu-se por meio da elaboração e 

apresentação de possíveis intervenções com os materiais 

presentes na caixa de brinquedos do projeto, objetivando serem 

originais e recreativas. Os grupos ficaram à vontade para 

escolher as temáticas e preparar tais intervenções, por esse 

motivo os resultados foram excepcionais, nas exposições os 

grupos propuseram de declamação de cordéis, cantar músicas 

à contagem de histórias de formas personalizadas e mímicas.  

Nessa capacitação, as intervenções eram avaliadas 

pelos monitores em relação ao tema e as estratégias utilizadas 

para viabilizá-la, e também para somar pontos. Dessa forma, 

essa primeira experiência contribuiu para que os participantes 

interagissem entre os grupos e com os demais, e para que se 

tornassem mais aptos para planejar e desenvolver as atividades 

na brinquedoteca do hospital. 

E para finalizar esse primeiro contato foi apresentado um 

vídeo sobre as diferentes formas de demonstração de afetos e 

suas influências para o ser humano e, após, foi realizado um 

abraço coletivo entre todos integrantes do projeto. O abraço é 

sinal de acolhimento, amor e pode promover sentimentos de 
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conforto e alegria, sensação de bem-estar e é uma forma de 

comunicação e de aproximar relações entre os indivíduos 

(SOUZA et al., 2018; SBIE, 2016). 

As intervenções ocorreram concomitante ao período 

letivo, nos finais de semana, em grupos compostos pelos 

integrantes e um monitor (apenas nas primeiras intervenções). 

Tais ações envolvem as crianças internadas (incluindo as 

restritas aos leitos) e, muitas vezes, há a participação dos pais 

e/ou acompanhantes. 

Apesar das brincadeiras e atividades serem previamente 

planejadas, não é incomum que elas sejam remodeladas na 

hora ou até mesmo durante seu desenvolvimento, isso pode 

ocorrer devidos às condições clínicas dos pacientes, as 

diversidades do ambiente e/ou a imaginação das crianças que 

têm total liberdade para modificar as intervenções. Kuhn (2016) 

em seu estudo, afirma que a brincadeira e imaginação é algo 

intrínseco ao mundo infantil e é um meio pelo qual vivenciam 

suas ideias e pensamentos, sendo imprescindível que tenham 

autonomia para expressarem-nas. 

 A primeira intervenção contou com o desenvolvimento 

várias de atividades. Primeiramente, os membros escolheram 

seus adereços como chapéus, óculos e capas, sem deixar de 

utilizar o jaleco visando desmistificar a “síndrome do jaleco 

branco”, algo comum entre os pacientes. O evento da 

“síndrome do jaleco branco”, normalmente, decorre do medo de 

indivíduos com profissionais da saúde vestindo jaleco em 

decorrência da associação dessa figura com procedimentos 

médicos, administração de medicamento e outros, podendo ser 

resultante de traumas na infância oriundos de situações 

envolvendo profissionais com essa característica, e pode 
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ocasionar no indivíduo sensações de medo, desconforto e 

ansiedade (VEIGA, 2019). 

Em seguida, quatro membros saíram da brinquedoteca e 

percorreram as enfermarias para convidar as crianças e os 

familiares para participar do momento, e os outros dois 

membros ficaram responsáveis por recepcioná-los. Para esse 

dia foram impressos desenhos e máscaras de super-heróis 

para serem confeccionadas de acordo suas escolhas. Tais 

impressos também serviram para improvisar brincadeiras entre 

as crianças e os integrantes, que consistia em tentar adivinhar, 

por meio de dicas qual personagem havia sido escolhido pela 

criança, quando erravam era estipulado uma prenda a critério 

das crianças, resultando em muitas risadas. 

 Além disso, utilizou-se como entretenimento jogos 

como, por exemplo, “jenga” onde cada jogador tira peças de 

uma torre com o intuito de não a derrubar e “quem eu sou?” que 

através de pistas sobre a fisionomia das personagens se 

descobre de quem se trata. As crianças também contribuíram 

com ideias para a intervenção, elaboraram uma competição de 

dança, na qual elas seriam as juradas e os integrantes, 

divididos três duplas, iriam competir para descobrirem quem 

seriam os melhores dançarinos.  

Dessa maneira, tornou-se explícita que essas atividades 

lúdicas proporcionam às crianças momentos de bem-estar e 

uma outra visão do ambiente na qual estavam inseridas. 

Segundo Elias et al. (2017), o brincar durante o processo de 

hospitalização colabora para que o infante possa mascarar o 

ambiente na qual está inserida, por meio de fantasias 

originadas a partir da imaginação e descartar a doença e a 

internação da mente durante esses momentos. 
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 A segunda intervenção começou da mesma maneira, o 

grupo se caracterizou e foi pelos leitos convidando os menores, 

e dispôs de diferentes passatempos tais como jogo da memória, 

de letrinhas para formar palavras, “quem eu sou?”, além de 

músicas, leitura e contagem de histórias feitas com fantoches. 

Vale salientar que durante as atividades se valoriza que as 

crianças interajam entre si e com os integrantes e, quando 

permanecem tímidas, os pais estimulam para que elas se 

relacionem, mas sem impor nada levando em consideração as 

suas vontades.  

 Durante as intervenções alguns acompanhantes 

relataram que as crianças ficavam ansiosas pelos finais de 

semanas devido às ações do projeto e eles percebiam que no 

decorrer desses momentos e após eles, as crianças passavam 

a ficar mais dispostas e entusiasmadas. Tais narrativas 

corroboram com o que diz Berté et al. (2017) em seu estudo, 

que na visão das mães esses momentos tornam mais fáceis a 

vivência no meio hospitalar, contribuindo para que os infantes 

possam se entreter e aprender durante esse período. 

As intervenções constituíram-se de temas, dentre elas, 

mundo da alegria e bom dia HUOL uma adaptação de um 

programa de televisão brasileiro, dentre outras, e por serem 

feitas de formas diferentes, com certeza, proporcionou 

momentos ímpares repleto de risadas, imaginação e felicidade. 

No fim de cada intervenção, o grupo desenvolveu um post para 

que fosse publicado na rede social do projeto, o post referente 

à primeira intervenção foi um vídeo contendo imagens de 

alguns momentos do dia mais uma poesia original, o segundo 

se tratou, também, de um vídeo mais um resumo das atividades 

realizadas naquele dia. 
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Por fim, a reunião final ocorreu em um ambiente ao ar 

livre em um parque público localizado no município, e foi feita 

uma dinâmica intitulado “caça ao tesouro”, os grupos 

receberam pistas diferentes para que conseguissem desvendar 

as charadas e encontrassem o tesouro, após foi feita a 

premiação das três melhores  intervenções, os prêmios eram 

simbólicos, doces e biscoitos. O objetivo dessa atividade fazer 

com que os integrantes do projeto pudessem, por meio dessa 

brincadeira, relembrar um pouco a infância. Para Machado 

(2018) a infância é a fase de construção de lembranças 

significativas que permanece durante a vida inteira e essas 

recordações promovem vivacidade e sensação de felicidade 

nas demais fases da vida. 

Nessa perspectiva, percebeu-se que tais atividades se 

tornam positivas, em virtude de promover melhora no humor e 

na qualidade de vida, trabalhando para que as crianças 

encarem esse evento como algo menos desagradável e 

angustiante. Contudo, algumas crianças não participaram das 

intervenções, todavia o ocorrido é natural em vista da situação 

pela qual as mesmas estão passando e pelo receio de interagir 

com pessoas desconhecidas.  

No mais, percebeu-se a relevância da interação entre 

estudantes de diversas áreas durante a formação acadêmica 

como meio de intercâmbio estudantil e exercício do respeito 

interprofissional. As relações multiprofissionais são baseadas 

na ética entre os profissionais e a multiprofissionalidade se 

torna um recurso fundamental na assistência à saúde (NETO et 

al., 2016). 
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CONCLUSÃO  

 

Conclui-se, através das vivências proporcionadas pelo 

Projeto Mediarte com Amor e Humor, que os objetivos do 

projeto foram contemplados ao promover às crianças e 

acompanhantes que estão submetidos ao tratamento 

momentos de interação e diversão. Tal qual, desempenhou 

atividades de entretenimento como brincadeiras, jogos, 

músicas, pinturas e momentos de socialização. 

Em vista disso, evidenciou-se que o projeto 

correspondeu ao proposto de ensinar a humanização através 

da prática e de estreitar laços entre os futuros profissionais de 

saúde. Também possibilita que o ambiente se torne mais 

humanizado e acolhedor e, despertando no estudante a 

dimensão da relevância do cuidado exercido de maneira 

humanística e empática.  

Nesse sentido, para a graduanda de enfermagem essas 

experiências fomentaram as capacidades de trabalho em 

equipe, de liderança, de comunicação e responsabilidade. 

Foram agregados conhecimentos a respeito do público 

pediátrico e acrescentou através da prática, formas de como se 

relacionar com essa faixa etária durante a formação do discente 

sob uma perspectiva de atuação laboral e da assistência 

voltada ao cuidado holístico. 

Destarte, esses momentos foram de grande relevância 

para promoção do bem-estar das crianças hospitalizadas, 

frequentemente, intimidadas e sensíveis, tal qual, ampliou o 

olhar e estimulou o desejo de participar de experiências como 

as supracitadas, em razão da satisfação pessoal e profissional. 
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Outrossim, reconhece-se como limitação do estudo o 

quantitativo de intervenções realizadas que foram poucas, 

dessa forma, sugere-se que sejam implementadas um maior 

número de intervenções, proporcionando mais experiências 

aos participantes.   

Em suma, ressalta-se a contribuição deste estudo para 

a enfermagem, no tocante ao conhecimento de estratégias que 

podem ser utilizadas pela assistência de enfermagem durante 

o processo de hospitalização infantil ofertando, assim, uma 

assistência integralizada. 
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RESUMO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta 
que a amamentação deve ser exclusiva nos seis primeiros 
meses de vida, pois promove fatores de promoção e proteção 
à saúde do recém-nascido. O aleitamento materno é importante 
para mãe, criança e sociedade, e deve sempre ser incentivada 
e protegida. É uma estratégia natural de afeto, vínculo, nutrição 
para o bebê e proteção, promovendo uma grande repercussão 
na saúde integral da dupla mãe/bebê, dessa maneira, 
contribuindo para a redução da morbimortalidade infantil e 
materna. Porém, diante de tantos benefícios para saúde, há um 
elevado indice de desmame precoce, o que traz grande 
preocupação nos profissionais da saúde. O objetivo do presente 
estudo consiste em identificar na literatura os benefícios do 
aleitamento materno exclusivo e os fatores que levam ao 
desmame precoce. A revisão foi realizada de artigos científicos, 
pesquisados em bases de dados – Scielo, Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS), Lilacs e PubMed. Conclui-se que o leite materno 
é composto por vários benefícios, sendo fonte rica em proteínas 
e minerais, atua como vacina por conter anticorpos, estimula e 
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serve de proteção para o desenvolvimento do intestino do 
lactente. E o desmame precoce ocorre com maior frenquencia 
porque muitas nutrizes acreditam que seu leite esta fraco, 
insuficiente, mães que trabalham fora do domicilio familiar, em 
mulheres menores que vinte anos. 
Palavras-chave: Aleitamento materno. Desmame. Nutrição do 

lactente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O leite materno é um alimento essencial para o lactente, 

oferecendo variedades de nutrientes por atender todas as 

condições metabólicas e digestivas do recém-nascido, tendo 

fonte rica em proteínas, minerais (sódio, potássio, cloro e 

zinco), além disso pode atuar como vacina por conter 

anticorpos, estimular e servir de proteção para o 

desenvolvimento do intestino do lactente (BRASIL, 2018). 

 Porém, apesar da sua composição nutricional, o leite 

materno passa por alterações. O colostro é o primeiro leite 

produzido e dura até o quinto dia após o parto, em seguida é a 

chegada do leite de transição, logo após, durante a segunda 

semana depois do parto, surge o leite maduro que se estende 

até o final da amamentação (MOSCA; GIANNI, 2017). 

 O Ministerio da Saúde relata que o aleitamento materno 

possui vários benefícios para criança como: reduzir a chance 

de alergias, obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto, 

além de estimular o melhor desenvolvimento da cavidade bucal 

na criança (BRASIL, 2015). Dessa forma, a porcentagem de 

morbidade e mortalidade diminuem em crianças que são 

amamentadas por tempo mais longo quando comparadas 
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aquelas que sofreram o desmame precoce (VICTORA et al., 

2016). 

 Essa possível obesidade pode esta relacionada a 

introdução de fórmulas lácteas artificiais e interrupção da 

amamentação, aumentando o consumo energético infantil em 

15% a 20% (ANDRADE et al., 2015). 

 Além dos benefícios para o bebê, também existe as 

melhorias para a mulher, uma vez que o aleitamento materno 

na primeira hora de vida ajuda nas contrações do útero 

minimizando a hemorragia e fortalecendo o vínculo de afeto 

entre mãe e filho (UNICEF BRASIL, 2018). A amamentação 

exclusiva a longo prazo pode reduzir o risco de uma nova 

gravidez nos primeiros seis meses, com uma eficácia de até 

98%, pois a amamentação age como anticoncepcional. 

(BRASIL, 2015). Além disso, pode reduzir o risco de 

desenvolver câncer de mama (OPAS/OMS BRASIL, 2018). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério 

da Saúde do Brasil, recomendam que o aleitamento materno 

exclusivo (AME) deve ser realizado até os seis meses de vida 

do bebê e que seja complementado até os dois anos ou mais, 

levando em consideração os benefícios da prática tanto para a 

mãe como o filho. Destacamos que o Brasil é o país que tem 

uma legislação de proteção ao aleitamento materno, sendo 

considerada uma das mais avançasdas do mundo, promovendo 

vários direitos à mulher, proporcionando condições favoráveis à  

amamentação. No entanto, por mais presente que sejam todas 

essas recomendações e considerando a grande importância do 

aleitamento materno exclusivo, o desmame precoce é uma 

realidade frequente no país (BARBOSSA et al., 2016). 
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 O desmame precoce é definido como a interrupção 

parcial ou completa do aleitamento materno antes do lactante 

completar os seis meses de vida, ocorrendo com muita 

frequência. Muitos fatores podem levar ao desmanme precoce, 

estando ligados à cultura, influência da sociedade e estilo de 

vida. Existem varias causas para o abandono da amamentação, 

entre elas está: necessidade das mães trabalharem fora do 

domicício, insuficiência do leite materno, doenças relacionadas 

a mama, má interpretação do choro relacionado à fome, entre 

outros (MONTESCHIO et al., 2015). 

 Com isso o desmame precoce esta relacionado como um 

dos grandes problemas de saúde pública, visto que cada dia 

mais cresce o numero de mães que realizam o uso de outros 

tipos de alimentos além do leite materno nos primeiros seis 

meses de vida do lactente (TELLES, 2018). 

 O Fundo das Nações Unidas da Saúde (UNICEF) e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) realizam grandes ações 

para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno 

exclusivo, na tentativa de que as mães sustentem essa prática 

até os seis meses de vida do lactente. Porém, no Brasil ainda 

esta fora da realidade, quando a prevalência do AME é de 41% 

em menores de seis meses (AMARAL et al., 2015). 

 Nos últimos anos, o Brasil tem promovido ações de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento   materno,   tendo   

em   vista   aumentar   os   índices   de   aleitamento   exclusivo   

e complementar no país e inibir o desmame precoce (Azevedo 

et al., 2015). 

 Destarte, diante de todos esses fatos o papel dos 

profissionais da saúde se destaca positivamente, onde a 

proteção e incentivo ao aleitamento materno deve ser 
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constante, o atendimento das gestantes deve ser precoce, 

garantindo assim orientações sobre os benefícios da 

amamentação exclusiva, tanto para mãe, bebê, família e 

sociedade. Ainda tem o papel de Incentivar o aleitamento 

materno exclusivo até os 6 meses, orientar a não utilização de 

bicos e mamadeiras, por serem fatores para o desmame 

precoce, doenças diarreicas e problemas na dentição e na fala 

(BRASIL, 2015). 

 Nesse sentido, é de extrema importância a 

amamentação infantil correta a fim de evitar possíveis 

complicações e gerar benefícios. No entanto, a forma e a 

duração da amamentação está sendo um problema, pois por 

mais que o aleitamento seja inciado pela maioria das mulheres, 

a continuação da amamentação não está dentro do que é 

preconizado. Ressalta-se a importância de conhecer os fatores 

que levam ao desmame precoce, para procurar formas de 

preveni-los e evitar que as crianças interrompam o aleitamento 

materno antes de estarem preparadas para o desmame 

(ROCHA et al., 2019). 

 O objetivo do presente estudo consiste em identificar na 

literatura existente os benefícios do aleitamento materno 

exclusivo e os fatores que levam ao desmame precoce.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Este trabalho consiste de uma revisão da literatura onde 

o levantamento do material bibliográfico foi realizado entre os 

meses de outubro e novembro de 2020 através de artigos 

científicos internacionais e nacionais, onde foi priorizado o 

acervo bibliográfico mais atual, dos últimos cinco anos, 
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pesquisados em bases de dados – Scielo, Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), Lilacs e PubMed.  

 Para a seleção dos artigos foram utilizadas palavras 

chaves como: aleitamento materno, desmame, nutrição do 

lactente. Foram selecionados 20 artigos para levantamento de 

dados que foram escolhidos de acordo com critérios de inclusão 

e exclusão.  

 Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos 

que abordam benefícios do aleitamento materno exclusivo  e 

fatores que levam ao desmame precoce relacionados a 

aspectos de saúde, que em sua metodologia descrevem os 

métodos de coleta e análise de dados, que possuem 

fundamentação na avaliação e escrita dos dados e que 

condizem com os aspectos éticos exigidos. Como critérios de 

exclusão, foram excluídos artigos que não foram cipublicados 

nos últimos cinco anos, artigos de caráter tendencioso e que 

não são precisos na sua metodologia e abordagem. As etapas 

do delineamento experimental da elaboração do capítulo 

podem ser observadas na figura 1. 

 

Figura 1 – Delineamento experimental da elaboração do 

capítulo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que a 

amamentação deve ser exclusiva nos seis primeiros meses de 

vida, pois promove fatores de promoção e proteção à saúde do 

recém-nascido (BRASIL, 2018).  

No sexto mês de vida começa a introdução de novos 

alimentos além do leite materno que continua nutrindo junto 

com os novos suprimentos até os dois anos ou mais, 

promovendo assim um crescimento e desenvolviemnto 

saúdavel e correto para o lactente. Ao iniciar a alimentação 

complementar devem ser evitados produtos industrializados 

como salgados, biscoitos, achocolatados, e inserir alimentos 

saudáveis, de acordo aos consumidos pela família. A injesta de 

produtos industrializados precocemente interfere no 

desenvolvimento e crescimento da criança, ofertando riscos 

para o aparecimento de alergias, doenças infecciosas e 

Pesquisados em bases de dados – 

Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

Lilacs e PubMed 

Critérios de inclusão e exclusão 

Seleção de 20 artigos 

Construção e escrita do capítulo 



BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO E OS FATORES QUE 
LEVAM AO DESMAME PRECOCE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

66 
 

distúrbios nutricionais. No alimento industrializado existe 

substâncias que irritam a mucosa intestinal da criança, 

prejudicando a adequada absorção de nutrientes (DALLAZEN 

et al., 2018). 

A Organização Mundial da Saúde determinou medidas 

bem deficidas do aleitamento materno que são usadas no 

mundo inteiro, porém, mesmo sabendo da importância do 

aleitamento materno para os recém-nascidos, principalmente 

em sua primeira hora de vida, muitos recém-nascidos não são 

amamentados neste tempo (OMS, 2018). 

Uma pesquisa realizada pela United Nations Childrens’s 

Fun (Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF) e a 

OMS mostrou que no mundo em 2017 mais de 78 milhões de 

recém-nascidos necessitaram esperar mais de uma hora para 

serem amamentados. Além disso, mostra que 38% dos bebês 

apenas, recebe o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses 

e 32% segue amamentando até os 24 meses nas Américas 

(OPAS/OMS, 2018).  

O aleitamento materno exclusivo (AME) é de extrema 

importancia para os primeiros meses de vida da criança, 

proporcionando redução marcante nas taxas de mortalidades 

infantis, ajudando na prevenção de doenças que se manifestam 

em tempos mais tardios do ciclo da vida, e no desenvolvimento 

mental e físico (CAVALCANTI, 2015). O conceito de AME se da 

pela oferta de leite materno à criança, direto da mama ou 

ordenhado, podendo ser também leite humano de outra fonte, 

sem outros sólidos ou líquidos, com exceção de xaropes 

contendo vitaminas ou gotas, suplementos minerais, sais de 

reidratação oral e medicamentos (CAMPOS et al., 2015). 
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Com isso, o leite materno oferta muitos benefícios para 

os lactentes, no combate a fome extrema e a desnutrição, 

independente de renda ou classe social, e age numa estratégia 

isolada no combate a mortes infantis. No que diz respeito aos 

ácidos graxos de cadeia longa encontrados no leite materno 

(LM), eles são componentes lipídicos essenciais para o 

desenvolvimento do sistema nervoso central, como também 

das membranas celulares, colaborando com o crescimento 

intelectual na fase adulta, interferindo maior nível educacional e 

renda familiar. E quando os alimentos complementares são de 

qualidades e associados ao leite materno após os seis meses 

de vida, o desenvolvimento nutricional saudável da criança é 

indiscutível (OLIVEIRA, 2015). 

O aleitamento materno é importante para mãe, criança e 

sociedade, e deve sempre ser incentivada e protegida. Ele é 

uma estratégia natural de afeto, vínculo, nutrição para o bebê e 

proteção, promovendo uma grande repercussão na saúde 

integral da dupla mãe/bebê, dessa maneira, contribuindo para 

a redução da morbimortalidade infantil e materna (LIMA et al., 

2019). 

A proximidade entre os corpos proporciona a criança 

perceber os batimetos cardíacos, respiração e temperatura 

materna, dessa forma o bebê se sente aconchegado no seio 

materno, causando um impacto também no desenvolvimento 

emocional da criança, tornando-a mais tranquila e calma. 

Assim, a afetividade entre mãe e bebê aumenta, sendo 

fundamental para o desenvolvimento mental e psíquico do 

lactente (MACEDO et al., 2015).  

O contato pele a pele (CPP) promove muitos benefícios 

para o lactente, ajuda na redução do tempo de desenvolver uma 
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sucção eficaz, na estabilidade cardiorrespiratória e 

manutençãoda temperatura corporal do recém-nascido. Além 

do bebê trás melhorias para a mulher, causa sentimento de 

alivío, diminuição da ansiedade produzida na gestação, 

segurança e atenuação da dor provocada pelo ingurgitamento 

mamério. Ainda, o CPP pode resultar em melhores índices de 

Aleitamento materno exclusivo nos primeiros quatro meses 

após o parto (CAMPOS et al., 2020). 

O aleitamento materno  em curto prazo, logo após o 

nascimento, previne mortalidade e morbidade neonatal, 

encontrando-se relacionado ao maior tempo de duração do 

aleitamento materno e maior tempo de aleitamento materno 

exclusivo. Além disso, promove vantagens para a mulher, 

favorece a liberação da ocitocina que por sua vez tem efeito 

protetor nos transtornos do estado de ânimo materno. Os 

benefícios em longo prazo são, melhor desenvolvimento motor 

dos recém-nascidos , diminui o risco de doenças, tais como, 

obesidade, diabetes, gastroenterite, entre outras. Para a 

mulher, proporciona diminuição do risco de diabetes tipo 2, 

câncer de mama e ovário, e ajuda na perca de peso (CAMPOS 

et al., 2020). 

Estudos relatam que o aleitamento materno exclusivo 

práticado até o sexto mês de vida do bebê, proporciona 

prevenção de várias doenças, como: infecções respiratórias, 

diarreia e outras doenças intestinais, infecções bacterianas, 

alergias, infecções do trato urinário, infecções hospitalares, 

melhor resposta às imunizações, melhor padrão 

cardiorrespiratório durante a alimentação e proteção contra 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) (TAVEIRO; 

VIANNA; PANDOLFI, 2020). 
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Apesar de tantos benefícios, é cada vez mais comum o 

desmame precoce. Ainda que existam programas de indução 

ao aleitamento materno exclusivo, promovidos por 

organizações como OMS e UNICEF, a prevelência do 

aleitamento materno exclusivo está abaixo do recomendado 

pela OMS (MARINHO et al., 2015). Existem vários fatores que 

levam a mãe a prática do desmame precoce, tais como, nível 

de escolaridade da mãe, renda familiar, trabalho materno, 

presença do pai, condições habituais de vida, influências 

culturais dos familiares, entre outros. Essa situação mostra a 

primordialidade de uma maior destaque sobre a importância do 

aleitamento materno, além do conhecimento dos aspectos 

psicossociais que levam ao desmame precoce (SILVA; 

SOARES; MACEDO, 2017). 

O uso da chupeta é considerado um dos motivos para o 

desmame precoce. Uma pesquisa mostrou que o risco de 

desmame para quem usava chupeta era maior comparados aos 

que não usavam. Dar assistência a essas mães com o intuito 

de vencer as dificuldades e inseguranças encontradas pode-se 

relacionar ao abandono ou sucesso do aleitamento (ROCCI; 

FERNANDES; AUREA, 2014). 

Um estudo realizado com 140 mulheres, cadastradas em 

em cinco equipes de Estratégia Saúde da Familía (ESF) de 

Montes Claros-MG, levantaram questão sobre “pega do bebê 

na hora da amamentação e colocar o bebê corretamente no 

peito” onde 81,48% das mulheres disseram sim, elas mostram-

se bem seguram e que sabiam pocionar o bebê corretamente 

na hora da amamentação, esse fator é muito importante, pois 

se não acontecer uma boa posição tanto da mãe quando do 
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bebê, vai interferir na correta alimentação para o lactente 

(PIRES et al., 2019). 

Reforçando o estudo acima, observou que a “segurança 

em amamentar em lugares públicos”, 79,63% relataram que 

sim, tinham segurança, porém por mais que seja uma 

porcentagem relativamente positiva algumas mulheres 

disseram não se sentir seguras ao amamentar em público 

(PIRES et al., 2019). Com isso, as mulheres que se sentem 

inseguras devem fugir do que é teorizado e seguir o que ela vive 

na sua realidade, refletindo assim na atitude a ser tomada, para 

que melhore seus desconfortos, anseios, tirar pensamentos 

negativos para elevação de sua auto estima, e também acabar 

com o sofrimento das mães (OLIVEIRA et al., 2015). 

Pires et al., (2019)  levantou uma questão sobre as 

“mamas não terem fissuras nos primeiros meses de vida do 

bebê”, o resultado obtido foi que 64,81% disseram que sim, uma 

ocorrência tanto em multíparas quanto em primíparas, porque 

as mamas sofrem mudanças na gestação e na sucção do bebê. 

Essas lesões mamilares ocorrem pela impropria pega ou 

posição inadequada para amamentar, como o queixo longe da 

mama, pescoço torcido, então esse processo de sucção deve 

ser avaliado pelos profissionais de saúde, pois é um fator 

importante para o  eficaz aleitamento materno (BARBOSA et 

al., 2017). 

O apoio no pré-natal contribui totalmente na decisão da 

mulher pelo aleitamento materno exclusivo, esse momento é 

essencial para intervenções educativas sobre AME, e para tirar 

dúvidas que sugem nessa fase da gestação (SILVA, 2017). 

Além do apoio profissional é de grande importância o apoio 
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social e familiar, sendo o pai o principal suporte esperado pela 

mulher (VIANA, 2014). 

Um estudo de Barbieri et al., (2015) mostrou que mães 

com maior número de filhos tem maior maturidade e experência 

para amamentar seus bebês, pois a prática pode está 

associada com a maior duração do AME. Nesse sentido é 

identificado a relevância de incenticar e orientar desde o pré-

natal a prática do AME, principalmente quando se tratando de 

mães primíparas, pois as dúvidas poderão ser tiradas antes das 

mães pensarem ou acreditarem que não conguiram 

amamentar. 

Estudos a exemplo de Amaral et al., (2015) destaca os 

fatores preditores para a interrupção do Aleitamento Materno 

Exclusivo, que são: crença na produção insuficiente de leite 

(algumas vezes a crença se deve ao fato da mãe não sentir as 

mamas cheias), dificuldade de pega da mama, Aleitamento 

materno predominante, intercorrências com o neonato 

(condições de nascimento da criança e o pós-parto podem 

influenciar negativamente no processo de amamentação), 

intercorrências Mamárias (as intercorrências mamárias são 

comuns no pós-parto e geralmente estão relacionadas à pega 

ou posicionamento inadequados da criança ao mamar), 

(AMARAL et al., 2015). 

Outro fator que leva ao desmame precoce é o olhar das 

mães ao considerar que o leite é fraco, ou que seu bebê sente 

sede, e também que o peito é pequeno, ou que a mama vai cair, 

tornando motivos capazes de levar ao aleitamento materno 

complementar precoce  (OLIVEIRA et al., 2017). Por não 

conhecerem as fases do leite materno e principalmente o 

colostro ser mais aguado, as mães tendem a proporcionar 
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outros alimentos, com o objetivo de atender as necessidades 

da criança (ROCHA; COSTA, 2015). 

Então, é importante relatar que o leite humano é 

composto por todos os nutrientes necessários para a criança, é 

de fácil digestão, e seu aspecto aguado é uma característica 

normal, assimsendo, o leite materno é o mais indicado sempre, 

com algumas exceções, está sempre em boas condições para 

o consumo da criana (ROCHA; COSTA, 2015). 

Existem vários desafios para alcançar as metas 

estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

envolvendo tanto aspectos econômicos, sociais, culturais 

(BARBIERI et al., 2015). Além do mais, as mulheres 

universitárias e que entram no mercado de trabalho não as 

isentou, necessariamente, do cuidado dos filhos e da casa, e 

ainda, muitas delas constituem o papel de chefes de família 

(MONTESCHIO; GAIVA; MOREIRA, 2015).   

O Brasil é um país que dispõe de uma abrangente 

promoção à pratica do aleitamento materno, com o objetivo de 

diminuir os índices de morbimortalidade e que fique implícita a 

importância do aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses de vida sem a necessidade de qualquer outro tipo de 

alimento para o lactente complementar sua alimentação, além 

de possuir vários tipos de políticas públicas a favor do 

aleitamento materno, promovendo ações de proteção, sendo 

normas e leis, apoio e orientação as mães sobre essa prática. 

Mas apesar de tudo isso, ainda é relevante a quantidade de 

mães que não tem conhecimento sobre a importância do AME, 

por motivos de falta de orientações, resultando na 

complementação alimentar precoce, ocorrendo o rompimento 

do aleitamento materno exclusivo (FIO CRUZ, 2018). 
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São inúmeras as vantagens do leite materno, como: 

imunológicas, nutricionais e psicológicas, estando ligado 

positivamente no crescimento e desenvolvimento da criança. 

Levando também a diminuição da mortalidade infantil e 

importante também para a saúde da mulher (MOURA et al., 

2017). 

Por falta de informação muitas mães acabam tendo 

atitudes incorretas sobre o aleitamento materno exclusivo. 

Muitas mães incluem na dieta dos seus filhos líquidos como 

água e chá, acreditando que estão praticando aleitamento de 

forma segura e correta, uma vez que, apenas são necessários 

e aceitos líquidos como: medicamentos ou complexo 

vitamínico. O nível de escolaridade interfere também, pois 

quanto menor, maiores as chances de desmame precoce 

(CAMPOS et al., 2015). 

Nesse sentido é importante ressaltar o papel dos 

profissionais da saúde, pois eles podem promover proteção, 

promoção e apoio ao Aleitamento materno exclusivo, além do 

monitoramento na prática da amamentação, principalmente 

para aquelas mães que se sentem mais inseguras  e terminam 

amamentando seus filhos de forma incorreta, destacando as 

primigestas, de menor grau de escolaridade e menor faixa 

etária, apontados como fatores que levam ao desmame 

precoce (BARBIERI et al., 2015).  

 Então, é evidente o valor do papel do profissional de 

saúde, no que diz respeito o aleitamento materno no contexto 

familiar e sociocultural, na compreençao desse processo, para 

cuidar não só da mãe e seu filho, mas também de sua família. 

Além de sempre promover ações para a população sobre a 
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importância do aleitamento materno exclusivo (MOURA et al., 

2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Pode-se inferir que a maioria dos estudos relatam o 

aleitamento materno exclusivo como de grande importância 

para o lactente nos primeiros seis meses de vida, sendo 

benéfico para seu desenvolvimento e crescimento. Concluindo 

que o leite materno é composto por vários benefícios, sendo 

fonte rica em proteínas e minerais, atuar como vacina por conter 

anticorpos, estimular e servir de proteção para o 

desenvolvimento do intestino do lactente, contra a obesidade, 

prevenção de doenças, imunoproteção, entre outros. 

Além dos benefícios para a mãe como, diminuição dos 

riscos de hemorragias pós-parto, reduz os riscos de 

desenvolver câncer de mama e de ovários, estimula o vínculo 

afetivo com o filho, minimiza o risco de diabetes, ajuda na volta 

ao peso normal com maior facilidade. 

No que se refere ao desmame precoce que é classificado 

pelo abandono total ou parcial da amamentação, ocorre com 

maior frequência porque muitas nutrizes acreditam que seu leite 

esta fraco, insuficiente, mães que trabalham fora do domicilio 

familiar, em mulheres menores que vinte anos, e como fator 

mais importante a falta de conhecimento da nutriz sobre os 

benefícios do aleitamento materno para sua criança, falta de 

apoio e orientação dos profissionais de saúde e da família, 

levando ao desmame precoce.   

Ainda existem outros fatores que leva a interrupção do 

aleitamento materno exclusivo, como a falta de conhecimento 
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sobre a redução dos gastos da alimentação da criança, a 

dificuldade de pega da mama e diversas intercorrências 

mamárias que podem surgir no pós-parto, junto com a falta de 

segurança.  
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RESUMO: O princípio da integralidade é a base da construção 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e diz respeito a considerar o 
indivíduo como um todo, atendendo todas as suas 
necessidades. Uma das maneiras de garantir esse princípio é 
por meio da articulação de políticas públicas, bem como da 
promoção a saúde. Ao se tratar de crianças com Condições 
Crônicas (CC), o cuidado integral deve ser garantido, por meio 
de ações multiprofissionais, contribuindo para a promoção de 
uma atenção humanizada, respeitando as necessidades 
ampliadas de saúde do binômio criança-família. O objetivo 
deste trabalho é compreender o trabalho da equipe 
multiprofissional e o cuidado integral a crianças com CC. Foi 
elaborada uma pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória, 
a partir do desenvolvimento das ações da extensão universitária 
“De volta para Casa - Preparo para alta hospitalar de crianças 
e adolescentes com doenças crônicas dependentes de 
cuidados de saúde modificados”. Foram encontrados achados 
científicos que corroboram a importância da equipe 
multidisciplinar como precursora de um cuidado centrado no 
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binômio, compreendendo suas singularidades. Espera-se que 
os profissionais de saúde que atuam no cuidado a esses 
pacientes, ao realizarem seu trabalho estejam empenhados na 
promoção do bem estar dessas famílias, bem como na 
continuidade do cuidado orientado a ser realizado no ambiente 
domiciliar. 
Palavras-chave: Doença crônica. Saúde da Criança. Equipe 
multiprofissional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, segundo com o Ministério da 

Saúde (2018), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Criança (PNAISC) evidencia uma crescente mudança no 

perfil de morbimortalidade da população, chamada de transição 

epidemiológica, a qual é caracterizada pelo aumento de 

doenças crônicas não transmissíveis e também de casos de 

anomalias congênitas (BRASIL, 2018). 

Ao se tratar dos cuidados para com estas crianças e 

garantir o objetivo da integralidade, um dos grandes desafios 

enfrentados é o acompanhamento multidisciplinar dessas 

crianças junto com suas famílias na Atenção Básica e a 

interação desses cuidados com serviços especializados 

(BRASIL, 2018). 

Segundo Souza, Nóbrega e Collet (2020) a doença 

crônica infantil pode ter início gradual e prolongar por um longo 

ou indefinido período, demandando um cuidado contínuo 

domiciliar ou hospitalar. Para Silva et al. (2018), a vida dessas 

crianças e seus familiares, é transformada a partir do 

diagnóstico e passa ser guiada pelo tratamento, neste sentido, 
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o cuidado integral deve ser pautado no seguimento contínuo e 

proativo dos sujeitos. 

Os cuidados com crianças que convivem com condições 

crônicas necessitam ser mais humanizados e globais, neste 

sentido a importância de uma equipe multiprofissional integrada 

e em sintonia. 

A equipe multiprofissional deve estar atenta não somente 

à integralidade do ser criança, como também ao apoio de sua 

família e cuidadores, proporcionando não só o cuidado médico, 

mas social e afetivo a estas famílias em situação de fragilidade, 

sobrepondo o cuidar ao curar (SILVA, 2015). Além disso, trata-

se de um cuidado mais humanizado e horizontal, percebendo 

também as fragilidades envolvidas com o binômio. 

Para aprofundar esta discussão, este trabalho objetiva 

compreender o trabalho da equipe multiprofissional de saúde 

em relação ao cuidado integral a crianças com condições 

crônicas. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica, 

descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, elaborado 

a partir das ações do Projeto de Extensão intitulado “De volta 

para casa - Preparo para alta hospitalar de crianças e 

adolescentes com doenças crônicas dependentes de cuidados 

de saúde modificados”, com local de atuação na clínica 

pediátrica de um hospital universitário referência de média e 

alta complexidade dentro da rede de atenção à saúde. 

O projeto viabiliza a capacitação e preparação do 

cuidador e/ou da família para o cuidado domiciliar. Essa 
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assistência é realizada pela equipe multiprofissional de saúde, 

cujos profissionais atuam no serviço, bem como por estudantes 

dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Serviço 

Social, a diversidade dos saberes profissionais favorece a 

melhor compreensão e discernimento da família no que tange 

as demandas de cuidado das crianças, contribuindo para 

autonomia familiar após a alta hospitalar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a obtenção dos resultados voltados as ações da 

extensão universitária, foi possível elencar duas temáticas a 

serem abordadas para compreensão do trabalho 

multidisciplinar frente ao cuidado integral de crianças e 

adolescentes com doenças crônicas, sendo elas: cuidado 

integral à saúde da criança e adolescente com condições 

crônicas e atuação da equipe multiprofissional durante o 

preparo para a alta hospitalar.  

 

Cuidado integral à saúde da criança e adolescente com 

condições crônicas 

 

Considera-se condições crônicas aquelas que 

necessitam de um longo período para o reestabelecimento da 

saúde, podendo ser incurável ou até que deixam sequelas ou 

limitações para o indivíduo que convive com ela, além das 

necessidades de atenção especializada ou acompanhamento 

permanente (MOREIRA et al., 2017). Podendo ser 

transmissível ou não transmissível, genética, bem como, 
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autoimune, importando mais a permanência da condição e 

necessidade de cuidados continuados do que sua origem.  

A Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, é apresentada como principal alicerce para o cuidado à 

saúde, pois, regulamenta a sistematização do Sistema Único de 

Saúde, em todo território brasileiro. Dentre suas atribuições e 

objetivos, encontra-se, no capítulo II, Art.7º, os princípios e 

diretrizes, nos quais a integralidade do cuidado está definida, 

no inciso III, 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”. 

Por consequência, mediante, a legalidade e 

obrigatoriedade do acesso ao cuidado integral, fica clara a 

responsabilidade jurídica e assistencial da equipe de saúde, 

bem como, dos serviços e das gestões institucionais, públicas 

e privadas em tornar acessível uma assistência que supra as 

necessidades individuais de sua patologia, abrangendo ainda, 

o social e econômico de cada cidadão e família, incluindo as 

crianças e adolescentes com condições crônicas. 

À medida que a população vai modificando seu perfil 

epidemiológico, as autoridades de saúde providenciam 

alternativas para suprir as necessidades. Com isso, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2003, apresentou 

um modelo de atenção à saúde de pessoas com condições 

crônicas, objetivando a reorientação do foco da atenção para 

estes pacientes. 

Uma vez que há uma miríade de condições que podem 

ser consideradas crônicas, com as mais variadas origens, 

gravidades e diversos graus de necessidade de atenção, a 

OMS buscou, através deste documento reunir os pontos em 

comum entre as diversas doenças crônicas, orientando os 
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profissionais de saúde para os sujeitos, o curso e duração das 

doenças e não para a busca de suas causas e formas de 

transmissão. 

Deve-se observar que o processo saúde – doença – 

cuidado é permeado por relações sociais, não só entre os 

profissionais de saúde e os usuários do sistema de saúde, 

como também, entre estes e suas famílias e, ambos com a 

sociedade. Relações que podem ser permeadas por lutas, por 

direitos e autoafirmação, e que devem receber contribuições 

concretas do sistema de saúde, mas também dos órgãos 

sociais e governos (MOREIRA et al., 2017).  

Logo, é importante a atuação de uma equipe 

multiprofissional compreensiva no tocante a existência destes 

desafios, disponível para apoiar estas pessoas não só através 

de técnicas de cuidados, mas de uma atenção integral voltada 

para o ser humano que convive com uma condição crônica e 

para suas limitações, condições de vida, necessidades sociais 

e afetivas, além das particularidades clínicas. 

No caso das crianças e adolescentes, estudo realizado 

por Moreira et al (2017) comenta sobre a longa duração das 

condições crônicas, a qual torna-se ainda mais impactante, uma 

vez que pode significar a vida inteira daquele indivíduo, 

envolvendo a si e sua família em um estilo de vida em maior ou 

menor grau regido pela doença e suas implicações. 

As condições crônicas pressupõem amplo diálogo entre 

os envolvidos em seu manejo, profissionais, pacientes e 

cuidadores, pois não há uma conduta específica para 

determinados casos, senão uma soma de diversas condutas, 

atitudes, tratamentos, direitos e ações, de acordo com as 



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE E O CUIDADO INTEGRA A 
CRIANÇAS COM CONDIÇÕES CRÔNICAS 

84 
 

necessidades específicas de cada paciente em cada momento 

de sua vivência (FONTANA et al., 2017). 

A literatura especializada carece de robustez de 

publicações que tratem do tema das condições crônicas em 

crianças e adolescentes, embora, segundo Nóbrega et al 

(2015), esta parcela da população apresente progressivo 

aumento de prevalência destas condições. Deste modo, de 

acordo com Barbosa et al (2016), famílias lutam com 

dificuldades para o diagnóstico e tratamento, principalmente 

para aqueles que necessitam de intervenções ou equipamentos 

mais sofisticados para sobreviver ou ter qualidade de vida, já 

que em sua maioria, este tipo de atenção está focado em 

serviços de atenção especializada, indisponíveis em muitas 

localidades. 

Desse modo, quanto maior a complexidade da condição 

e de seus tratamentos, mais difícil torna-se o acesso ao 

diagnóstico e ao tratamento e maior é a necessidade de 

atuação de diversos profissionais em uníssono, buscando de 

resultados satisfatórios para a qualidade de vida destes 

pacientes. Para Nóbrega et al (2015), a organização hospitalar 

brasileira se mostra ineficaz para atender as necessidades 

deste público, havendo incoerências entre o atendimento 

disponível na saúde pública e aquele que vem se tornando 

necessário frente as mudanças no perfil epidemiológico da faixa 

etária que inclui crianças e adolescentes. 

Observa-se, dentro dos estudos de Nóbrega et al (2015), 

a necessidade de uma coordenação entre os serviços e os 

profissionais envolvidos no tratamento destas condições, uma 

vez que a falta de atendimento satisfatório e intervenções 

precoces são desfavoráveis para o manejo destas doenças, 
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trazendo sofrimento para as crianças e adolescentes, suas 

famílias e cuidadores, e, muitas vezes, acarretando em maiores 

despesas para o serviço de saúde. 

A atenção integral à saúde é a articulação entre ações e 

serviços de saúde individuais e coletivos, preventivos e 

curativos, em variados níveis de complexidade na Rede de 

Atenção à Saúde (RAS), em que se incluem os conhecimentos 

técnicos dos profissionais de saúde e as políticas públicas que 

permitam esta articulação e a participação da população 

(OLIVEIRA, 2019).  

Para Penello e Rosário (2016), o cuidado integral só é 

possível com a compreensão de que é feito de uma pessoa para 

outra pessoa, ou seja, torna-se necessária a presença não só 

do profissional de saúde, mas da pessoa por trás dele, de modo 

que não é suficiente a aplicação de conhecimentos técnicos, 

mas é imprescindível, ainda, a presença de empatia e simpatia, 

de sentir e enxergar as necessidades da pessoa cuidada – e no 

caso da criança, também de sua família e cuidadores – para 

que o cuidado seja de fato integral.  

O cuidado integral em saúde pressupõe a ultrapassagem 

da utilização ordenada de conhecimentos técnicos em saúde. 

Não basta que se busque tratar ou curar a doença, que se 

ministre drogas ou procedimentos, se estas atitudes não são 

facilitadoras do auto cuidado, da autonomia, e se não incluem 

a família, principalmente no caso das crianças. 

Uma criança que convive com doença crônica, ainda é 

uma criança que necessita do brincar e do lúdico, estudar, 

conviver em família e em comunidade, ter qualidade de vida, se 

alimentar e realizar suas atividades do cotidiano. Apesar de 

suas limitações, para Silva et al (2018) a criança não deve ser 
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definida por sua doença, portanto, a necessidade de um 

cuidado integral que enxergue e busque alcançar todos estes 

aspectos é um desafio que precisa ser encarado pelos serviços 

de saúde e sociais. 

Por cuidado integral à saúde, compreende-se o que 

resulta dos cuidados prestados por toda a equipe de saúde de 

um serviço em prol do atendimento das necessidades integrais 

do indivíduo, quanto à sua saúde, vivências e família (SOUSA 

et al., 2017). Em face de todos os desafios trazidos pelo 

acompanhamento de crianças com doenças crônicas, 

apresenta-se a necessidade de um cuidado integral com estes 

pacientes e suas famílias. 

  

Atuação da Equipe Multiprofissional durante o 

Preparo para Alta Hospitalar 

 Um estudo realizado no Rio de Janeiro, publicado por 

Góes e Cabral (2017), demonstrou as divergências na 

continuidade do processo de alta hospitalar em diferentes 

aspectos. Nesse contexto, apontaram a existência de diversos 

elementos que interferem diretamente no alcance do objetivo 

comum que é o reestabelecimento da rotina familiar, adequada 

às necessidades de saúde da criança e da família. 

Com isso, o estudo supracitado destaca os desafios 

diante do acompanhamento e fornecimento de recursos que 

perpassam as atribuições do serviço de saúde, abrangendo a 

assistência social, a atenção primária e as secretárias de 

saúde, apresentando dificuldades que ultrapassam a relação 

com a patologia e o relacionamento da equipe multiprofissional 

da instituição na qual o binômio encontra-se assistido. 
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A equipe multiprofissional desempenha um papel 

indispensável para que o processo de preparo para alta se 

desenvolva satisfatoriamente. A deficiência na comunicação 

entre a equipe pode gerar a transmissão de informações 

incompletas ou incorretas, que podem levar a complicações no 

retorno para o lar (HESSELINKI et al., 2014). 

Porém, o estudo realizado por Delmiro et al. (2020) 

apresentou que as fragilidades na comunicação entre a equipe 

multidisciplinar trazem dificuldades para os pacientes e seus 

cuidadores, uma vez que, dificulta a compreensão das condutas 

necessárias no processo trans e após internação, ou mesmo 

interação efetiva de informações com as famílias. 

Diante disso, o planejamento das intervenções pela 

equipe multiprofissional se destaca como uma ferramenta 

importante, pois, proporciona orientações centradas na 

necessidade dos pacientes e cuidadores, estimulando, assim, 

sua capacidade de lidar com a doença e a mudança de rotina, 

diante da nova condição de saúde. Além disso, no caso de 

hospitais universitários, a participação da comunidade 

acadêmica nos cuidados com os pacientes crônicos, fortalece 

a interação e troca de conhecimentos entre as famílias e os 

profissionais de saúde, elevando-se o nível de apoio conferido 

a estas pessoas (CHESANI e FONTANA, 2017).  

Ressalta-se também a necessidade de transmissão de 

informação a respeito das redes de apoio institucionais, através 

da atenção básica e serviços especializados, para estas 

famílias, de modo que o cuidado seja realmente integral e não 

somente focado nos aspectos técnicos relacionados à condição 

crônica, mas a um cuidado global, médico, emocional e social 

(DELMIRO et al., 2020). A formação da equipe multiprofissional 
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traz muitos desafios, além da separação do conhecimento, em 

que cada profissional limita sua atuação à sua área específica, 

há, ainda, a própria multiplicidade pessoal, que pode ou não 

estar relacionada à experiência de formação de cada 

profissional em sua área.  

Verifica-se que, em uma mesma equipe, pode haver 

profissionais completamente comprometidos com a atuação 

coordenada, com a utilização de novas práticas e com a 

inovação, enquanto que outros podem preferir limitar-se a sua 

atuação individual, sem se preocupar com a comunicação 

continuada com o restante da equipe (FERREIRA et al., 2016). 

Esta ausência de integração entre os membros de uma equipe 

multiprofissional pode trazer prejuízos graves – e até 

irreparáveis – para a manutenção da saúde dos pacientes 

atendidos. 

Como medida de prevenção para a ausência de 

comunicação entre a equipe, são propostas algumas atitudes, 

como reuniões de rotina com a participação de toda a equipe 

multidisciplinar, decisão conjunta a respeito de intervenções e 

da própria alta hospitalar e planejamento coordenado das 

orientações que serão transmitidas a pacientes e cuidadores 

(NASCIMENTO, 2016). 

A insuficiência de recursos humanos pode ser apontada 

como um dos fatores que dificultam a atuação coordenada da 

equipe multidisciplinar que, quando sobrecarregada ou com 

ausência de profissionais de determinadas especialidades pode 

gerar lacunas na implementação das ações conexas, o fator 

tempo pode, inclusive, impedir reuniões periódicas e o diálogo 

efetivo entre os profissionais (GHOLIZADEH et al., 2016; 

CHESANI et al., 2017). A comunicação entre a equipe 
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multidisciplinar, os pacientes e cuidadores também é 

imprescindível para a efetividade da transmissão de 

conhecimento, devendo observar a acepção gramatical da 

palavra diálogo, como uma via realmente de mão dupla.  

É indispensável que além de transmitir ensinamentos, a 

equipe esteja comprometida à escuta qualificada destes 

indivíduos, esteja apta a sanar dúvidas que possam surgir a 

respeito das técnicas ensinadas, dos direitos informados, entre 

outros, esteja disposta a verificar se os conhecimentos 

transmitidos foram realmente apreendidos por aqueles a quem 

se dirigem, se há necessidade de correção e adequação de 

alguma técnica à realidade domiciliar das famílias.  

A sobrecarga do serviço pode, no entanto, dificultar esta 

comunicação eficaz entre equipe, paciente e cuidadores, de 

modo que deve ser ressaltada a importância da participação da 

comunidade acadêmica nestes processos, como projetos 

voltados à educação e informação dos usuários dos serviços de 

saúde conduzidos por equipes de professores e estudantes 

junto à equipe de saúde efetiva do serviço. 

Delmiro et al. (2020) observaram, ainda, que apesar de 

os profissionais reconhecerem a importância da atuação 

coordenada da equipe multidisciplinar nas orientações 

realizadas ao binômio da admissão à alta hospitalar, encontram 

dificuldades na implementação de suas ações, sobretudo 

quando integradas, principalmente pela ausência de 

sistematização por parte da instituição de saúde. 

Contudo, ações educativas, por meio da educação em 

saúde, de simulação dos procedimentos, com base ilustrativa e 

científica, transmissão de conhecimento a respeito dos direitos 

que acompanham cada condição crônica especifica, e 
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verificação do grau de apreensão pelos pacientes e cuidadores, 

quando desenvolvidas pelos profissionais de saúde pautadas 

pelo diálogo e interação, fortalecem o processo de 

empoderamento destas famílias e facilitam a manutenção da 

saúde das crianças e adolescentes acometidos por condições 

crônicas. 

Deve-se observar que o processo saúde – doença – 

cuidado, de acordo com Moreira et al (2017), é permeado por 

relações sociais, não apenas entre os profissionais de saúde e 

os usuários do sistema de saúde, como entre estes e suas 

famílias e a sociedade, relações que podem ser permeadas por 

lutas por direitos e autoafirmação, e que devem receber 

contribuições concretas do sistema de saúde, mas também dos 

órgãos sociais e governos.  

Assim, é importante a atuação de uma equipe 

multidisciplinar ciente destes desafios para apoiar estas 

pessoas não só através de técnicas de cuidados, mas de uma 

atenção integral voltada para o ser humano que convive com 

uma condição crônica e para suas limitações, condições de 

vida, necessidades sociais, afetivas, além das particularidades 

clínicas.  

Deve-se enxergar o indivíduo de modo a facilitar o seu 

acesso à qualidade de vida e à dignidade. Deste modo, a 

tomada de decisões dos profissionais, segundo Fernandez et al 

(2019) deve levar em consideração a integralidade do indivíduo 

e não somente a doença a ser tratada cabendo à equipe instruir 

o paciente e a família sobre a realização dos cuidados por meio 

de uma linguagem simples e garantindo a compreensão e 

aplicabilidade das técnicas ali ensinadas. 
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Para isto é essencial a empatia da equipe para com os 

sujeitos atendidos, bem como a unidade entre ela e entre os 

métodos de transmissão destes conhecimentos e técnicas. 

Barbosa et al. (2016) apontam para o desgaste emocional 

trazido às famílias pela convivência com uma doença crônica, 

a sobrecarga dos cuidadores, sensações de cansaço, 

incapacidade, frustração e fragilidade.  

Estes sentimentos, trazidos pelo medo das 

consequências que a doença pode trazer para a vida da criança 

ou adolescente, o medo da perda do ente querido ainda no 

início de sua vida, de não ser capaz de cuidar dos filhos, função 

natural dos pais que se mostra totalmente alterada pela 

instauração da condição crônica.  

A necessidade de inserir na rotina familiar novos 

cuidados com a criança ou adolescente com condições crônicas 

gera uma mudança total na dinâmica familiar e social daquele 

núcleo, traz limitações e consequentemente conflitos, até 

mesmo isolamento social para a família (BARBOSA et al., 

2016).  

Para enfrentar estes desafios, uma rede de apoio é 

indispensável para as famílias de crianças e adolescentes com 

condições crônicas, e importante fator desta rede é a presença 

enfática de uma equipe multiprofissional bem coordenada que 

traga para a família desde a técnica do tratamento em si, como 

as formas de encontrar apoio fora do ambiente hospitalar, na 

Atenção Básica, na escola, em grupos de apoio e por meio de 

políticas públicas que auxiliam à manutenção da saúde e 

dignidade destes pacientes. (SILVA et al., 2018).  

O momento da alta hospitalar pediátrica é de extrema 

importância para preparar a família da criança ou adolescente 
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para os cuidados que lhe serão dispensados sem o auxílio da 

equipe hospitalar, portanto, precisa focar no encorajamento e 

aprendizado do binômio paciente-cuidador, para o 

desenvolvimento adequado dos cuidados a serem dispensados 

no dia a dia, uma alta segura pressupõe a transmissão efetiva 

de conhecimentos sobre estes cuidados (THRASHER et al., 

2018).  

Para que a alta hospitalar seja realmente efetiva, faz-se 

necessário um esforço conjunto da equipe multidisciplinar no 

intuito de buscar conhecer a realidade da família da criança ou 

adolescente em questão, suas possibilidades e principais 

dificuldades para exercer o cuidado, de modo a orientar da 

melhor forma os caminhos que aquela família deverá percorrer 

para atingir o melhor cuidado possível para a manutenção da 

saúde da criança ou adolescente com condição crônica 

(OLIVEIRA, 2019).   

 

CONCLUSÃO  

 

Espera-se que os profissionais que compõe uma equipe 

multiprofissional de saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, médicos entre 

outros, percebam a singularidade das atribuições de cada 

profissão e a exerçam com maestria e coletivamente, no que se 

refere ao cuidado integral à saúde da criança que convive com 

uma condição crônica.  

O cuidado integral por sua vez, deve ser garantido ao 

binômio e uma das maneiras de assegurar que esse cuidado 

seja realizado é através do planejamento e preparo da alta 



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE E O CUIDADO INTEGRA A 
CRIANÇAS COM CONDIÇÕES CRÔNICAS 

93 
 

hospitalar, de modo a conferir a continuidade do cuidado que foi 

iniciado a nível hospitalar para nível domiciliar.   

Portanto, a transmissão de cuidado deve ser pautada na 

educação em saúde, na transmissão interdisciplinar dos 

cuidados, orientações e construção do conhecimento acerca 

das condições crônicas e do trabalho da equipe multidisciplinar, 

com o apoio e comprometimento das autoridades 

governamentais de saúde e atenção primária à saúde, de modo 

a garantir o princípio da integralidade regido pelo SUS e 

regulamentado por força de lei.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi relatar a vivência dos 
acadêmicos do componente curricular saúde da criança e do 
adolescente, do curso de Fisioterapia vinculado a um centro de 
ensino por meio de acompanhamentos virtuais a um paciente 
com distrofia muscular de Duchenne em tempos de pandemia 
por COVID-19 e isolamento social. A experiência desenvolveu-
se através de metodologia ativa, ocorrendo em momentos 
distintos onde os discentes, devidamente orientados pelas 
docentes responsáveis, realizaram um estudo sobre a patologia 
do paciente. Em seguida foi realizada uma abordagem de 
identificação de aspectos da avaliação feita presencialmente 
anteriormente a pandemia por meio de uma ficha previamente 
construída. Em sequência os acadêmicos elaboraram objetivos 
e conduta de atividades baseados nas características 
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fisiopatológicas da doença. Após o início do isolamento social, 
o acompanhamento ocorreu por meio de videoconferências 
pela plataforma do Google Meet. No decorrer das práticas 
foram observadas opiniões e comentários da família e do 
paciente acerca da conduta proposta, de forma a possibilitar 
reorientação e adaptação dos exercícios e constatar as 
melhorias relatadas na qualidade de vida em contexto das 
principais queixas apresentadas no momento da abordagem de 
identificação. A continuidade do contato entre paciente e 
discentes se desenvolveu através de um grupo de WhatsApp, 
possibilitando a manutenção da assistência prestada a longo 
prazo, durante o período em que se faz necessário o isolamento 
social.  
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne. 

Telemonitoramento. Fisioterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença 

degenerativa ligada ao cromossomo X, normalmente 

diagnosticada em pacientes do sexo masculino. As mulheres 

são geralmente assintomáticas, mas em alguns casos 

apresentam uma forma mais branda dos sintomas da doença. 

A DMD é caracterizada por fraqueza progressiva de caráter 

inicialmente proximal e posteriormente distal e perda de massa 

muscular devido à ausência da proteína distrofina na membrana 

musculoesquelética, de forma que o músculo se torna mais 

suscetível a lesões mecânicas, encurtamentos e contraturas 

(RYDER et al., 2017). 

Ainda segundo Ryder et al. (2017), pacientes com a 

condição podem apresentar sintomas antes dos 3 anos de 
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idade, como dificuldade na realização da marcha devido a 

fraqueza muscular, quedas frequentes e necessidade de apoiar 

as mãos nos membros inferiores ao se levantar (sinal de 

Gowers utilizado como indicativo para diagnóstico da 

patologia), evoluindo rapidamente para um quadro de perda de 

marcha, hipotrofia muscular generalizada e acometimento 

cardiorrespiratório ocasionado pelo avanço da debilidade 

muscular, que acaba por acometer o músculo cardíaco, 

diafragma e outros músculos auxiliares nas fases da respiração. 

Conforme apontado por Le et al. (2018), a distrofina, 

proteína localizada dentro de uma rede citoplasmática 

denominada costâmeros, conectando o citoesqueleto 

intracelular de uma unidade de miofibra através da membrana 

celular (sarcolema) para a matriz extracelular circundante de 

forma a regular a estabilização do sarcolema durante a 

contração muscular, pode atuar com a função de absorvedora 

de impacto, desempenhando papel fundamental na graduação 

da força de tração durante o processo de 

contração/alongamento muscular, evitando assim, o acúmulo 

excessivo de tensão durante o processo e prevenindo o 

desenvolvimento de micro lesões.  

De acordo com Sienkiewicz et al. (2015), a terapia 

genética vem ganhando destaque no tratamento da DMD como 

sendo possivelmente capaz de reestabelecer a distribuição 

usual do gene que compõe a proteína distrofina para todos os 

músculos e restaurar suas funções fisiológicas. 

 Como apontado por Ortez et al. (2019) em seus estudos, 

terapias como a de salto de exon, que visa inibir ou pular o 

funcionamento de exons com mutações que ocasionem 
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patologias ou exons próximos aos danificados para restaurar o 

quadro de leitura da cadeia proteica, resultando em uma 

proteína incompleta porém com caráter parcialmente funcional 

e que em grande número pode produzir efeito similar a uma 

proteína não danificada, demonstram um futuro promissor no 

estudo e desenvolvimento de tratamentos para pacientes com 

DMD.  

Já os estudos de Amoasii et al. (2018) demonstram, a 

partir de modelos animais (cães), que através da inserção 

intramuscular de um vírus adeno-associado com carga genética 

modificada foi possível reestabelecer os níveis de distrofina 

muito próximos aos da normalidade após 6 e 8 semanas de 

observação. Após a inserção viral na musculatura esquelética 

observou se aumento dos níveis de distrofina de 3% para 90% 

dos níveis de normalidade dependendo do musculo observado. 

Na musculatura cardíaca os níveis de distrofina encontrados 

chegaram a 92% do normal. 

 A análise de Amoasii et al. (2018) ainda demonstrou 

melhoria na histologia muscular dos cães, entretanto, 

necessita-se de mais estudos e futuras pesquisas 

desenvolvidas com seres humanos para que de fato se afirme 

a possibilidade de tratamento através de tal técnica. 

Segundo Shieh (2018), algumas das estratégias atuais 

para o manejo da DMD incluem inibição do processo 

inflamatório generalizado através do uso de corticosteroides 

orais e outros medicamentos complementares, atendimento 

ortopédico e nutricional com adaptação de órteses e cadeira de 

rodas durante o crescimento da criança e suplementação 

alimentar caso necessário. 
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Neste sentido, a fisioterapia cardiorrespiratória e 

fisioterapia motora têm o objetivo de reduzir encurtamentos 

musculares, prevenir e retardar o surgimento de deformidades 

e preservar a integridade cardiorrespiratória. Tais intervenções 

visam manter da melhor forma possível os volumes e 

capacidades pulmonares, influenciando na complacência 

torácica para possibilitar maior funcionalidade e independência 

à pessoa com essa condição, aumentando assim o tempo e 

qualidade de sobrevida. 

Ainda segundo Shieh (2018), observa-se a necessidade 

de acompanhamento frequente por uma equipe 

multiprofissional de saúde para que se mantenha o padrão de 

qualidade no tratamento da criança com Duchenne, evitando as 

complicações características que ocorrem com a evolução e 

agravo da doença. 

Observa se frequentemente em pacientes com DMD o 

comprometimento da capacidade expansiva dos pulmões, o 

que limita a insuflação e pode provocar insuficiência respiratória 

e levar a um quadro de hipoventilação e hipoxemia. O paciente 

pode apresentar ainda ineficiência na tosse, o que contribui 

para o surgimento de congestão e infecções pulmonares, que, 

se não tratadas em tempo hábil, podem levar a um quadro de 

pneumonia, em que será necessária hospitalização, intubação 

e utilização de suporte de oxigênio ( BIRNKRANT et al., 2018). 

Como apontado por Birnkrant et al. (2018), as causas 

mais frequentes de morbimortalidade em pacientes com 

Distrofia Muscular de Duchenne estão relacionadas com 

complicações respiratórias e infecções pulmonares, o que, de 

fato, configura se em grande preocupação no atual cenário 
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global de pandemia pelo novo Corona Vírus, dada a alta taxa 

de mortalidade relacionada a eventos cardiorrespiratórios 

provocados pelo vírus. 

O corona vírus é uma família de vírus comuns a diversas 

espécies de animais, alguns deles podendo ser transmitidos 

aos seres humanos, como os casos de MERS-CoV e SARS-

CoV-1. A COVID-19, denominada SARS-CoV-2, é uma 

patologia de acometimento majoritariamente respiratório, 

podendo comprometer outros sistemas como o cardiovascular 

e renal. Tal patologia foi primeiramente identificada em 

dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e transmitida 

de pessoa a pessoa através de contato físico direto com 

pessoas contaminadas, gotículas de saliva, tosse ou espirro, ou 

ainda objetos e superfícies contaminadas com alta taxa de 

transmissão e letalidade (BRASIL, 2020). 

Segundo o 34o boletim epidemiológico especial de 2020, 

no Brasil, o primeiro caso confirmado de COVID-19 foi 

notificado ao Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro de 

2020, e até o dia 03 de outubro de 2020 foram confirmados 

4.906.833 novos casos e 145.987 óbitos por COVID-19 no 

Brasil. O maior registro no número de novos casos (69.074 

casos) e de novos óbitos (1.595 óbitos) ocorreu no dia 29 de 

julho. Observa-se que a região Norte registrou o segundo maior 

coeficiente de incidência, 3.475 casos/100 mil hab. e o maior 

coeficiente de mortalidade do Brasil, 82,2 óbitos/100 mil hab. O 

estado de Roraima apresentou a maior incidência do país, 

8.468,4 casos/100 mil hab.  

Ainda segundo dados de tal boletim epidemiológico, em 

comparação com o panorama global, o Brasil se encontra em 
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terceiro lugar na lista de países com mais casos confirmados do 

novo Corona vírus e em segundo lugar na lista de países com 

mais óbitos. Os números atualizados de contaminação e óbitos 

são divulgados através dos boletins epidemiológicos especiais 

em decorrência da necessidade de constante atualização de 

dados.   

Tais aspectos alarmantes da situação nacional e global 

revelam acelerada taxa de disseminação do SARS-CoV-2 em 

território brasileiro bem como em outros países, o que repercute 

na necessidade de implementação de medidas de contingencia 

e prevenção como utilização de mascaras, higienização 

frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70% e 

higienização de superfícies frequentemente tocadas como 

maçanetas de portas, corrimãos e chaves para que se evite a 

contaminação em grande escala da população, em especial dos 

grupos de risco (idosos e portadores de comorbidades), que 

conhecidamente são fragilizados ao desenvolvimento de 

complicações decorrentes de patologias infectocontagiosas em 

períodos sazonais. 

No atual contexto de isolamento social, Huang et al. 

(2020) aponta que a contaminação pelo vírus SARS-CoV-2, 

reflete na ativação de uma série de citocinas pró inflamatórias, 

levando, em casos críticos, a uma profunda resposta 

hiperinflamatória de difícil controle, induzindo a necessidade de 

internação hospitalar e possível ventilação mecânica. No 

melhor de nossas buscas, não foram encontrados estudos que 

apontem agravo no quadro inflamatório característico da 

Duchenne em casos de exposição ao COVID-19. 
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 No entanto, segundo Veerapandiyan et al. (2020), 

acredita se que indivíduos portadores de Duchenne se 

encontrem no grupo de risco para o desenvolvimento de 

manifestações severas da infecção viral pelo caráter de 

fragilização proporcionado pela patologia crônica, de forma que 

se recomenda a prática de distanciamento social aos 

acometidos pela DMD e aos seus familiares diretos, evitando a 

exposição ao SARS-CoV-2. 

Tendo se em vista a imprescindibilidade de manutenção 

do cuidado prestado aos pacientes com Duchenne frente ao 

cenário global atual, é conveniente que se desenvolvam novas 

metodologias para a manutenção do contato profissional 

paciente com risco reduzido de exposição. Dentre tantas 

metodologias, o teleatendimento, ou visita virtual, descrito por 

McGrail, Ahuja e Leaver (2017) como interações não 

presenciais que ocorrem entre paciente e profissional por meio 

digital, tem se popularizado rapidamente devido a facilidade no 

acesso e praticidade de uso. De forma que o cuidado se torna 

centrado no paciente, seus sintomas relatados, seu ambiente 

de convívio cotidiano e sua família. 

O estudo observacional de McGrail, Ahuja e Leaver 

(2017) ainda apontou que pacientes e profissionais de saúde 

mais jovens estão mais inclinados a utilizar a visita virtual se 

comparados aos de idade mais avançada ou com 

comorbidades associadas. A condição socioeconômica dos 

grupos de pacientes também configurou uma variável que 

determina o perfil dos usuários de teleatendimento, pois 

observou se que pacientes com menor condição 
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socioeconômica tendem a priorizar consultas de saúde 

presenciais se comparados com grupos de maior renda. 

O teleatendimento tem demonstrado ser capaz de suprir 

parcialmente a necessidade de acompanhamento e cuidados 

por parte de profissionais da saúde durante o período da 

pandemia (Laver et al., 2020). Esses mesmos autores reportam 

ainda que não houve diferença significativa na capacidade de 

realização de atividades de vida diária entre pacientes 

acometidos por acidente vascular encefálico (AVE) atendidos 

de forma presencial e pacientes com a mesma patologia 

acompanhados de forma remota. Portanto, baseado no 

exemplo do AVE, pode-se inferir que com os equipamentos e 

metodologias adequadas é possível se obter resultados tão 

satisfatórios com o teleatendimento quanto com o cuidado 

prestado de forma presencial. 

É oportuno ainda citar que nossas buscas não 

propiciaram o destaque de estudos que abordem a eficácia do 

telemonitoramento no acompanhamento de pacientes com 

distrofia muscular de Duchenne, entretanto, os estudos 

disponíveis atualmente serviram de base para a escrita de tal 

relato, que é pioneiro na abordagem desta problemática. 

O presente estudo tem por objetivo relatar a experiência 

vivenciada por acadêmicos do sexto período do curso de 

fisioterapia de um centro de ensino de João Pessoa, na 

avaliação, orientação e acompanhamento de um paciente com 

DMD para a realização de atividades terapêuticas no ambiente 

domiciliar, através de teleatendimento.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo caracteriza-se como um estudo 

descritivo, através do qual busca-se realizar um relato de 

experiência vivenciada durante período de pandemia por Covid-

19 na cidade de João Pessoa-PB, que foi desenvolvido no 

período de junho a julho de 2020.  

A Experiência buscou mostrar a aplicação da estratégia 

de telemonitoramento para crianças com diagnóstico de DMD e 

a necessidade de compreender os diversos fatores que 

implicam na efetividade de tal aplicação.  

A vivencia trouxe a alteração do modelo de atendimento 

presencial anteriormente utilizado na instituição de ensino para 

meios virtuais, onde se considera a implementação de um 

modelo hibrido em momento oportuno. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Frente a proposta da universidade de realizar o 

acompanhamento por meio de telemonitoramento como forma 

de substituição aos atendimentos que ocorreriam 

presencialmente, desenvolveu se a ideia de realizar tal 

atividade na forma de encontros pré-agendados de acordo com 

a disponibilidade dos participantes. 

O público alvo do telemonitoramento foram os pacientes do 

componente curricular de fisioterapia na saúde da criança e do 

adolescente que haviam iniciado seu acompanhamento no 

semestre 2020.1 de forma presencial na clínica escola de 

fisioterapia da instituição. 
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 Cada grupo de alunos, mediado pelas professoras que 

acompanhavam todo o processo, iniciava o desenvolvimento de 

suas práticas clinicas de maneira virtual, de forma que 

integrantes de outros grupos também puderam observar os 

telemonitoramentos e abordagens sugeridas a patologias 

diferentes das quais estavam designados a tomar 

responsabilidade. 

Os discentes responsáveis pela criança com diagnóstico 

clinico de Distrofia Muscular do tipo Duchenne então entraram 

em contato com a mãe do paciente por meio da plataforma do 

Google Meet no mês de junho para verificar as necessidades 

de ambos em relação à fisioterapia. Neste momento foi 

realizada uma abordagem de aproximação e identificação de 

aspectos da avaliação feita presencialmente anteriormente a 

pandemia e a coleta de informações acerca dos dados 

pessoais, anamnese e funções corporais baseadas na 

classificação internacional de funcionalidade (CIF). 

Houve ainda um momento destinado a escuda de anseios 

e opiniões sobre as alterações de suas rotinas durante o 

período de pandemia. Posteriormente os acadêmicos e 

orientadoras se reuniram para definição de objetivos e condutas 

a serem estimuladas para prática domiciliar. 

Após o momento de encontro inicial, os discentes se 

reuniram de forma particular afim de discutir as propostas 

lançadas pelas professoras e desenvolver exercícios cinéticos, 

respiratórios e alongamentos que fossem possíveis de serem 

realizados pelo paciente com o auxílio de sua mãe. Ainda foi 

pensada a programação de um trabalho de educação em saúde 

focado em medidas de bem-estar como relaxamento, 
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posicionamento adequado, boa alimentação, entre outros. 

Antes do encontro seguinte com o paciente tais propostas foram 

devidamente discutidas com as orientadoras afim de verificar se 

seriam adequadas ao caso e realizar os ajustes necessários. 

Na segunda sessão, ocorrida no mês de Julho, realizou se 

um novo contato com a mãe e com o paciente através do 

Google Meet para realizar orientações de posicionamento e 

alinhamento postural, alongamentos, exercícios cinéticos 

adaptados, exercícios respiratórios e de higiene brônquica, 

técnicas de massoterapia e relaxamento muscular para a 

criança. Ainda foram orientados alongamentos e exercícios 

específicos para a mãe visando uma perspectiva de cuidado 

ampliado e por fim indicações de práticas propícias ao bem-

estar físico e psicológico. 

Após o ocorrido os acadêmicos se reuniram novamente 

para a elaboração de materiais educativos em linguagem 

acessível na forma de cartilha com imagens a serem 

disponibilizados a mãe e ao paciente, afim de facilitar a 

realização das condutas. O contato e acompanhamento das 

atividades propostas, bem como disponibilização de materiais 

está sendo feito através de um grupo de WhatsApp contendo 

professoras e alunos responsáveis, mãe e paciente, onde os 

últimos sempre enviam vídeos demonstrando a realização dos 

exercícios e em casos de dúvidas questionam e são ouvidos em 

relação aos seus anseios.  

Na terceira sessão, que ocorreu ao final do mês de julho, 

novamente através da plataforma do Google Meet, houve um 

novo contato com a mãe e o paciente na plataforma utilizada 
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anteriormente afim de verificar a realização dos exercícios 

propostos e caso necessário a adaptação dos mesmos. 

Visando a necessidade de continuidade de 

acompanhamento de modo não presencial aos pacientes 

pediátricos da instituição devido ao aumento no número de 

casos confirmados, de óbitos ocasionados pelo novo corona 

vírus e a prorrogação das recomendações de distanciamento 

social, o grupo de WhatsApp inicialmente destinado a 

disponibilização dos materiais educativos se configurou em um 

canal de manutenção do contato devido a praticidade em seu 

uso,  

Em momentos de dúvida, paciente e familiares partilham as 

dificuldades encontradas na realização das atividades, bem 

como esporadicamente são questionados sobre a prática das 

recomendações propostas, de forma que o acompanhamento 

tem condições de se manter por período indeterminado 

enquanto for inviável o retorno as atividades presenciais.  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Por meio da experiência de telemonitoramento foi 

observada a relevância da abordagem através de plataformas 

digitais frente ao contexto da pandemia, tanto para o paciente e 

sua família quanto para os profissionais de saúde em atual 

formação. Tal forma de contato foi necessária para que se 

verifique a realização diária das intervenções propostas, que, 

como relata a mãe do paciente, vem sendo fundamental para a 

redução do quadro álgico apresentado pelo mesmo e 
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principalmente para a prevenção do surgimento e agravo de 

complicações pertinentes a patologia. 

Deve se, portanto, analisar cuidadosamente os 

exercícios propostos ao paciente, pois, conforme White et al. 

(2017), a relação entre a prática de atividade física e os 

benefícios a saúde mental varia em diferentes domínios de 

exercícios. Portanto, a compreensão dos fatores que 

determinam tal relação, em especial em casos de patologias 

especificas, pode levar ao desenvolvimento de intervenções 

contextualmente adaptadas e com maior eficácia como método 

de tratamento.  

Em especial, os resultados da pesquisa de White et al. 

(2017) demonstraram que a pratica de exercícios físicos, se 

realizada durante os momentos de lazer, tende a ser o método 

mais eficiente na prevenção de doenças mentais, o que torna 

se em um instrumento de grande importância ao abordarmos o 

quadro de fragilidade emocional em que se encontra o paciente 

em questão.  

O contato virtual fundado entre paciente e alunos vem se 

constituindo em um espaço próprio para o esclarecimento de 

dúvidas e partilha de achados e opiniões quanto a saúde e ao 

bem-estar físico e psicológico, favorecendo o processo de 

educação em saúde e o vínculo gerado entre ambas as partes.  

Através da prática desenvolvida o paciente e sua família 

se sentem mais acolhidos, melhorando assim sua adesão a 

manutenção de seu tratamento, além de ser um espaço de 

emponderamento familiar no processo saúde e doença 

favorecendo o enfrentamento e tornando a criança e família 

como atuantes da sua produção de saúde. 
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Estudos como o de Miller (2016) apontam que o 

processo de alfabetização em saúde, que se potencializa com 

atividades diversas como a utilização de recursos online, 

programas de aprendizagem e aplicativos, estimula a 

participação ativa do paciente no processo de cuidado, 

provocando grande impacto positivo na adesão do paciente ao 

tratamento. De tal modo o paciente amplia seu entendimento 

acerca dos processos pelos quais sua patologia ocorre e a 

importância dos cuidados que são ensinados e incentivados. 

Entretanto, é necessário que se desenvolvam estudos a fim de 

comprovar a eficácia da alfabetização em saúde em pacientes 

com perfil pediátrico e diagnóstico de Distrofia Muscular de 

Duchenne. 

A experiência como acadêmicos do curso de fisioterapia 

na realização de visitas virtuais proporcionou o 

desenvolvimento de um olhar mais amplo ao cuidado prestado 

ao doente, indo além da atenção disponibilizada na clínica 

escola da instituição de ensino. Tal inovação foca na rotina 

diária do paciente em sua residência, seu convívio e relação 

com familiares, amigos e vizinhos, suas limitações e anseios, 

favorecendo o entendimento da influência de cada um desses 

pontos abordados no desenvolvimento de seu processo único 

de saúde-doença. 

 Configura se, portanto um modelo biopsicossocial em 

cuidado, que, como apontado por Dantas et al. (2019) se 

adotado pode trazer benefícios aos pacientes, profissionais e 

serviços de saúde, por possibilitar uma melhor compreensão do 

quadro clinico atual e sua correlação com os diferentes 

aspectos da vida do paciente. 
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Outrossim, a experiência foi oportuna aos acadêmicos 

que tanto aguardavam a prática presencial da disciplina em 

questão, a qual ficou impossibilitada pela suspensão das aulas 

e atendimentos que seriam ministrados de forma presencial por 

período indeterminado. Dessa forma, tal expectação foi 

contemplada na forma de uma vivencia totalmente inesperada 

e que inicialmente mostrou se verdadeiramente desafiadora, 

mas ao longo do tempo se tornou bastante prazerosa e rica em 

ensinamentos. 

Os acadêmicos, para sua surpresa, encontraram por 

parte do paciente e seus familiares grande interesse em 

participar dos telemonitoramentos, visto que tal pratica ainda 

não constituía uma realidade frequente no pais, entretanto, 

foram encontradas barreiras para o desenvolvimento de tal 

proposta. 

 Dentre as dificuldades encontradas estão os problemas 

de conexão e instabilidade de internet, que por muitas vezes 

dificultavam o diálogo e entendimento adequado entre os 

participantes das reuniões, ocasionando interrupção de 

conexão. A inabilidade no manejo da plataforma, que consistia 

em uma nova ferramenta a ser utilizada no decorrer dos 

atendimentos e a dificuldade na produção dos materiais 

didáticos, que necessitaram de aplicativos de edição para 

serem confeccionados, também se configuraram como 

barreiras que dificultaram o processo de telemonitoramento. 

A dificuldade em garantir o pleno entendimento de família 

e paciente acerca dos manuseios adequados para a realização 

dos exercícios propostos se mostrou o maior desafio 

encontrado na realização dos atendimentos virtuais, tendo em 
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vista a necessidade de adequação dos exercícios e 

impossibilidade de sua execução por parte dos estudantes. A 

solução encontrada para tal problema foi a elaboração e 

compartilhamento via grupo de WhatsApp de cartilhas 

informativas com imagens e descrição de cada etapa dos 

exercícios para que se facilite o entendimento dos mesmos. 

Verifica se, portanto a necessidade de treinamento e 

capacitação do familiar cuidador para a realização de práticas 

simples de alongamentos e exercícios de mobilização e 

respiratórios. Neste sentido, o bom entendimento por parte do 

familiar dos exercícios propostos e o conhecimento básico da 

patologia abordada, como apontado por Santos et al. (2017), 

pode favorecer na aplicação correta do cuidado, 

proporcionando melhores resultados nas atividades 

desenvolvidas em âmbito domiciliar.         

Os alongamentos passivos prescritos para o paciente em 

questão e os resultados observados através de sua aplicação 

corroboram com os estudos de Araújo et al. (2018) que afirmam 

a eficácia de terapias não medicamentosas, em caso específico 

a cinesioterapia, que podem ser associadas aos fármacos 

comumente utilizados na prevenção de encurtamentos e 

contraturas em portadores de duchenne. 

As séries de exercícios ativo-assistidos de baixa 

intensidade propostos visando manutenção de sua condição 

física são embasados pelos apontamentos de Gaiad et al. 

(2017), que afirmam que treinos de baixa intensidade em 

pacientes com distrofia muscular têm mostrado como resultado 

efeitos de aumento da característica elástica dos tecidos 

musculares. Os treinos resistidos na maioria dos casos não são 
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utilizados, priorizando se treinos ativo-assistidos dado o grau de 

debilidade musculoesquelética em que os pacientes com DMD 

geralmente se encontram. 

Conforme aponta Oliveira et al. (2017), os diferentes 

tipos de treinamento da musculatura respiratória em pacientes 

com Duchenne demonstraram ganho promissor na condição 

respiratória. Observa se ainda o uso do equipamento Threshold 

como sendo a forma de treinamento mais frequentemente 

encontrada nas publicações analisadas pela pesquisa. 

 Tais dados indicam a obtenção de resultados 

satisfatórios na análise das capacidades respiratórias dos 

pacientes. Haja vista a indisponibilidade do equipamento, houve 

necessidade de adaptação dos exercícios e implementação de 

técnicas que abordam padrões respiratórios, inspiração máxima 

sustentada, expiração com freno labial, entre outros. 

Apesar da pouca quantidade de estudos que abordem a 

adaptação do teleatendimento como recurso permanente nas 

instituições de ensino em saúde, a inserção da prática remota 

na grade curricular dos cursos de saúde deve ser amplamente 

investigada como recurso complementar em um cenário pós 

pandemia devido aos seus benefícios observados, visto que no 

contexto atual a mesma superou as expectativas dos 

acadêmicos no que concerne a qualidade de ensino e do 

cuidado prestado.  

  

CONCLUSÕES  

 

A experiência relatada possibilitou a vivência de 

momentos ricos em conhecimento, agregando aos alunos uma 
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nova perspectiva direcionada ao cuidado multifatorial do 

paciente e o uso de plataformas digitais para seu atendimento, 

ampliando os conhecimentos acerca da gestão a longo prazo 

de doenças crônicas como o caso da DMD. Dessa forma a 

prática foi considerada exitosa por todos os participantes 

envolvidos em seu desenvolvimento pois foram observadas 

melhorias na qualidade de vida do paciente assistido e na 

aprendizagem dos alunos que o assistiram durante este 

período, de forma a alcançar os objetivos propostos ao seu 

acompanhamento virtual.  

No desenvolvimento da experiência os estudantes foram 

constantemente desafiados pela constituição de um novo 

ambiente de atuação a trazer inovações e adaptações aos 

meios de atendimento com os quais estavam habilitados a 

trabalhar. Tal desafio possibilitou a evidencia de que, além das 

dificuldades encontradas inicialmente para a realização dos 

atendimentos virtuais e do cuidado a distância, os benefícios 

advindos dessa nova vivência podem e devem ser otimizados 

a partir da continuação desse acompanhamento paralelamente 

ás atividades presenciais quando for observada a possibilidade 

de retorno.  

Outro ponto positivo incentivado através desta 

experiência foi a capacidade de se reinventar quando 

profissionais atuantes em meio a tantas dificuldades 

encontradas. Dessa forma os alunos puderam compreender a 

importância de uma atenção integrada, reinventando a forma de 

promover cuidado através de novos meios, o que certamente 

ampliou a forma de pensar sobre a profissão de fisioterapeuta, 

as áreas de atuação, as atribuições e as possibilidades de 



ESTRATÉGIA DE TELEMONITORAMENTO PARA CRIANÇAS COM 
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE FRENTE A PANDEMIA DO 

COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

115 
 

abordagem fora dos campos anteriormente conhecidos como 

clinicas e hospitais. 

Destacando o comprometimento da universidade com a 

continuidade do ensino ofertado em tempos de pandemia e a 

preocupação com o déficit de aprendizagem na modalidade de 

pediatria, ressalta-se, além das propostas de reposição da 

experiência pratica na clínica escola pós período de pandemia, 

o ganho significativo no ensino em fisioterapia, de forma que os 

discentes que viveram tal experiência adquiriram habilidades de 

inovação e adaptação a cenários de crise. 

Os acadêmicos, portanto, sentem se mais preparados a 

imprevisibilidade do mercado de trabalho que está em 

constante mudança, o que se soma a uma bagagem de 

segurança e confiança no atendimento e na aplicação de 

técnicas com respaldo cientifico em ambientes sem a 

disposição de recursos eletrotermofotoestimulantes. 

Por fim, salienta se ainda a imprescindibilidade no 

desenvolvimento de novas pesquisas em diversos âmbitos, 

dentre eles novos estudos, em especial abordando o evento em 

seres humanos de terapias alternativas ao tratamento e 

prevenção da distrofia muscular de duchenne como a de 

alteração genética citada anteriormente através de salto de 

exon ou inserção viral e relatos que enfoquem nos resultados 

do teleatendimento em contexto de saúde geral e atendimento 

fisioterapêutico a pacientes com duchenne. 

Outras pesquisas oportunas devem abordar os efeitos da 

inserção das práticas de telemonitoramento de forma 

permanente na matriz curricular das instituições de ensino 

superior no Brasil, bem como estudos sobre a interação de tal 
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patologia crônica com o novo Corona vírus e os impactos na 

qualidade de vida e prognóstico esperado em casos de 

contaminação de forma a contribuir para o pleno entendimento 

e manejo da DMD.  
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RESUMO: A pediculose é causada pelo ectoparasita 
hematófago Pediculus humanus capitis, sendo uma infecção 
endêmica que afeta o couro cabeludo humano e está 
relacionada diretamente à populações desprovidas de boas 
condições sanitárias e socioeconômicas. Os objetivos desta 
pesquisa foram realizar um estudo acerca da pediculose em 
crianças e seus responsáveis em três Centros de Referência de 
Educação Infantil (CREI) de João Pessoa – PB, determinando 
o perfil sociodemográfico dos sujeitos-objeto da pesquisa. A 
coleta de dados ocorreu durante o ano de 2019, utilizando dois 
questionários com perguntas referentes aos dados 
sociodemográficos e à infestação por Pediculus humanus 
capitis. Foi verificado que a maioria das crianças (52,2%) e dos 
responsáveis (92,5%) eram do gênero feminino. O nível de 
escolaridade predominante foi ensino fundamental incompleto 
e ensino médio completo (29,9%). Sobre o possível histórico de 
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pediculose, 82,1% dos responsáveis e 87% das crianças 
relataram que já foram acometidas por pediculose. Das 
crianças que já apresentaram pediculose, 51,9% se 
reinfestaram duas a três vezes em um ano (43,9%). Quanto ao 
tratamento, foi relatado o uso de medicação via oral, de uso 
tópico e remoção manual. A prevalência de pediculose foi 
considerada elevada, evidenciando a importância da 
implementação de programas e ações de educação em saúde, 
com orientações acerca da profilaxia e do tratamento da 
referida ectoparasitose conferindo uma melhor qualidade de 
vida a esses indivíduos. 
Palavras-chave: Crianças. Epidemiologia. Piolho. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pediculose é conceituada como uma doença 

parasitária causada pelo agente Pediculus humanus capitis. 

Este ectoparasita consiste em um diminuto inseto 

hematófago, cujos ovos ficam aderidos aos fios de cabelo do 

hospedeiro (NEVES et al., 2016).  

A transmissão da pediculose ocorre por meio do contato 

direto com um indivíduo infestado ou ainda de forma indireta, 

através do compartilhamento de objetos como pentes, escovas, 

bonés e chapéus (SANTOS, 2015). 

As infestações ectoparasitárias apresentam 

elevadas taxas de prevalência principalmente em países em 

desenvolvimento como o Brasil, além de sua ocorrência estar 

associada a determinantes ambientais, sanitários e 

socioeconômicos da população (COSTA et al., 2017).   

Dentre estas infestações destaca-se a pediculose, 

que apesar de ser uma doença milenar, ainda apresenta um 

alto índice de distribuição nos dias atuais, sobretudo na 
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população pediátrica, constituindo um sério problema de 

saúde pública (SANTOS, 2015). Alguns fatores como a 

ausência de políticas públicas efetivas e de ações de 

educação em saúde facilitam a disseminação dessa 

enfermidade (PINHEIRO, 2015). 

Após o diagnóstico da infestação, variadas técnicas 

de tratamento podem ser utilizadas para a remoção destes 

ectoparasitas. Estas incluem terapias não farmacológicas, 

como catação manual, raspagem dos cabelos e o uso de 

pentes finos; e farmacológicas, tais quais os medicamentos 

tópicos como a permetrina, deltametrina e benzoato de 

benzila (CANDY, 2018). Ademais, ainda pode ser 

empregado o uso do medicamento ivermectina por via oral 

para o combate de ninfas e lêndeas (COSTA et al., 2017). 

A principal manifestação clínica da pediculose é o 

prurido intenso na cabeça, especialmente nas regiões da 

nuca e atrás das orelhas, podendo resultar em lesões no 

couro cabeludo e consequentemente em infecções 

secundárias, principalemente bacterianas. Ademais, a alta 

infestação pelo piolho ainda pode estar associada ao 

aparecimento de anemias que impactam diretamente no 

desenvolvimento cognitivo da criança, assim como a 

privação do sono em resultado do intenso prurido. (NEVES 

et al., 2016). 

Esta ectoparasitose é encontrada comumente em 

aglomerados populacionais, tais como os Centros de 

Educação Infantil, devido à ausência de ferramentas 

sistemáticas que interrompam sua cadeia de infestação em 

ambientes fechados onde existe o contato entre muitas 

pessoas. Somado a isso, as crianças infestadas apresentam 
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uma diminuição no desempenho escolar em virtude da 

dificuldade de concentração durante as aulas. Assim, a 

pediculose apresenta alta prevalência no âmbito escolar, 

correspondendo ao percentual de aproximadamente 50%. 

(PINHEIRO et al., 2015; MARINHO et al., 2018). 

As zoodermatoses, dentre as quais se destacam a 
escabiose e a pediculose, configuram-se como as afecções 
mais frequentes no âmbito da dermatologia pediátrica. Apesar 
da escassez de publicações que retratem a prevalência de 
pediculose, essa doença apresenta altas taxas de prevalência 
mundial (RUKKE et al., 2011).  

A prevalência da pediculose vem aumentado ao 

longo dos últimos anos e pode chegar a 61,4% em países 

em desenvolvimento (AMAZONAS et al., 2015; GARZA; 

SILVA, 2017). Segundo Hatam-Nahavandi et al. (2020) em 

um estudo de revisão sistemática com meta analise acerca 

da presença da pediculose em crianças de idade escolar nos 

últimos 50 anos, a maior prevalência ocorreu nas Américas 

do Sul e Central (33%), sendo mais baixa na Europa (5%). 

No Brasil, a doença acomete em torno de 30% das crianças 

em fase escolar, podendo alcançar uma taxa de 40% em 

comunidades carentes (SANTOS, 2018). Outros estudos 

apontam o Nordeste do país como uma região com alta 

ocorrência desse ectoparasita (NUNES et al., 2014).  

Nesse contexto, são necessários estudos 

epidemiológicos no sentido de ampliar o conhecimento sobre 

os fatores que poderiam influenciar nas taxas de prevalência 

e, assim, contribuir para a implementação de estratégias e 

de políticas de controle da pediculose em ambientes 

escolares.  
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Destarte, evidencia-se a relevância do presente 

estudo, que tem como objetivo caracterizar os aspectos 

epidemiológicos relacionados à pediculose em crianças e 

seus responsáveis em creches municipais de João Pessoa-

PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho consistiu em um estudo epidemiológico 

de campo, observacional, descritivo, do tipo transversal e 

com abordagem quantitativa dos dados. A pesquisa foi 

realizada em três Centros de Referência de Educação Infantil 

(CREI), ambos localizados no município de João Pessoa-PB: 

CREI A, B e C. 

A população estudada na presente pesquisa incluiu 

crianças de 1 a 5 anos de idade matriculadas nos referidos 

CREIs, além de seus responsáveis. Sendo assim, a população 

compreendeu 350 indivíduos, dos quais 178 eram crianças e 

172 eram seus responsáveis, no entanto apenas estes últimos 

foram considerados aptos a responderem os questionários. A 

amostra deste estudo foi constituída por 136 participantes que 

tinham ou já tiveram o diagnóstico de pediculose. Destes, 69 

eram crianças (50,7%) e 67 eram seus responsáveis (49,3%).  

Foram incluídas nesta pesquisa as crianças que 

frequentam regularmente os Centros de Referência de 

Educação Infantil: A, B e C, bem como seus responsáveis, que 

estão ou já estiveram com pediculose. Ao passo que foram 

excluídos da pesquisa as crianças e seus responsáveis que não 

fossem assistidos pelas creches em estudo e aqueles que não 

relataram histórico de pediculose. 
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O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, com o número de Parecer nº 

3213.428. Seguiu-se todas as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa com Seres Humanos, 

preconizados pela Resolução n° 466/2012 (BRASIL, 2012). 

A coleta de dados foi realizada nos referidos CREIs, 

durante a visita realizada durante o ano de 2019, nos meses de 

maio a dezembro. Os instrumentos utilizados consistiram em 

dois questionários semiestruturados, um com questões 

referentes aos dados sociodemográficos dos participantes e 

outro contendo questionamentos relacionado à infestação por 

piolhos. Os responsáveis assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido e em seguida foram aplicados os questionários. 

Os participantes responderam aos questionários na 

presença dos pesquisadores e tiveram tempo necessário para 

responder as perguntas, havendo sido distribuídos 172 

questionários. Os dados foram tabulados e analisados no 

Microsoft Office Excel versão 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram investigadas 69 crianças que possuíam o 

histórico de pediculose, sendo que 29 (42%) faziam parte de 

famílias que tinham pelo menos um filho frequentando o CREI 

A, 21 (30,5%) o CREI B e 19 (27,5%) o CREI C. Também foram 

investigados 67 responsáveis legais que relataram já terem sido 

acometidos por pediculose, dos quais 27 (40,3%) 
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representantes do CREI A, 21 (31,3%) do CREI B e 19 (28,4%) 

do CREI C.  

A maioria das crianças (52,2%) e dos responsáveis 

(92,5%) eram do gênero feminino. Foi encontrada maior 

frequência na faixa etária entre crianças de até 5 anos de idade 

(73,9%). Entre os responsáveis, as faixas etárias mais 

acometidas foram a de 42 anos ou mais (34,3%) e a de 26 a 33 

anos (31,3%), conforme exposto na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Distribuição percentual e frequência dos indivíduos 

participantes por creche pesquisada, de acordo com o gênero 

e idade.  

 

 CREI 

A 

CREI  

B 

CREI  

C 
Total 

Pais/Responsáveis N % N % N % N % 

Gênero         

Masculino 5 18,5 - - - - 5 7,5 

Feminino 22 81,5 21 100 19 100 62 92,5 

Total 27 100 21 100 19 100 67 100 

 

Faixa etária         

  Até 25 anos 2 7,4 2 9,6 4 21,1 8 11,9 

26 a 33 anos 8 29,6 9 42,8 4 21,1 21 31,3 

34 a 41 anos 7 25,9 4 19,0 4 21,1 15 22,4 

42 anos ou mais 10 37,0 6 28,6 7 36,7 23 34,3 
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Fonte: Dados de pesquisa, 2019 

 

Com relação ao nível de escolaridade dos 

responsáveis, 20 (29,9%) possuíam ensino fundamental 

incompleto, 20 (29,9%) ensino médio completo, 9 (13,4%) 

ensino superior completo, 7 (10,4%) tinham o ensino 

fundamental completo, 6 (8,9%) o ensino médio incompleto e 5 

(7,5%) o ensino superior incompleto. 

Diversas condições sanitárias dos participantes da 

pesquisa foram investigadas, tendo em vista que tais fatores 

influenciam na infestação por pediculose, além de outras 

parasitoses.  

Total 27 100 21 100 19 100 67 100 

 

Crianças N % N % N % N % 

Gênero         

Masculino 16               55,17 9 42,9 8 42,1 33 47,8 

Feminino 13 44,83 12 57,1 11 57,9 36 52,2 

Total 29 100 21 100 19 100 69 100 

 

Faixa etária         

Até 5 anos 26 89,7 13 61,9 12 63,1 51 73,9 

6 a 10 anos 2 6,9 6 28,6 7 38,8 15 21,7 

11 anos ou mais 1 3,44 2 9,5 - - 3 4,4 

Total 29 100 21 100 19 100 69 100 
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Ao serem questionados acerca do tratamento da água, 

a maioria relatou fazer a utilização de água filtrada (43,3%), 

seguida de água da torneira (41,8%). Sobre o destino do esgoto 

produzido em suas residências, 48 (71,7%) responsáveis 

informaram que era realizado através da coleta pública, 18 

(26,8%) relataram fazerem uso de fossa e apenas 1 (1,5%) 

informou a utilização de esgoto ao céu aberto.  

Além disso, com relação aos problemas informados 

a respeito das condições de habitação, o CREI A e o CREI C 

apresentaram resultados semelhantes, ao passo que o CREI B 

distinguiu-se mediante maiores percentuais de depósito de lixo 

e presença de córregos. No CREI A, os problemas mais 

encontrados foram a presença de ratos, baratas e moscas 

consistindo em 59,2% (n= 16) , já sem problemas sanitários 

foram contabilizados 25,9% (n=7). Por outro lado, no CREI B, 

42,9% (n=9) dos participantes afirmaram não ter problemas em 

suas moradias, enquanto 28,6% (n=6) relataram a presença de 

ratos, baratas e moscas e 19% (n=4) disseram haver presença 

de depósito de lixo próximo às suas residências. Por fim, no 

CREI C, a maioria dos entrevistados afirmou possuir o ambiente 

doméstico afetado por moscas, baratas e ratos perfazendo 

47,4% (n=9) de indivíduos, em contrapartida 36,8% (n=7) não 

são acometidos por problemas em seu domicílio. A comparação 

pode ser vista na figura 1.  
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Figura 1. Distribuição percentual dos problemas sanitários que 

acometem os indivíduos participantes por CREI 

pesquisada.indivíduos participantes por creche pesquisada. 

Fonte: Dados de pesquisa, 2019 

 

As habitações dos entrevistados, em sua maioria, 

apresentaram problemas sanitários, tais quais presença de 

vetores de doenças infecciosas e parasitárias, bem como 

deficiências estruturais do tipo existência de depósito de lixo 

próximo às moradias, que podem comprometer a saúde tanto 

dos adultos quanto das crianças. 

 

11,10%

19%

10,50%

59,20%

28,60%

47,40%

3,80%

9,50%

5,30%

25,90%

42,90%
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CREI A CREI B CREI C

Depósito de lixo Presença de ratos, baratas e moscas
Presença de corregos Não há problemas
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Ao serem questionados sobre o possível histórico de 

pediculose, 55 (82,1%) dos responsáveis relataram que já 

foram acometidos pelo P. humanus capitis durante a infância e 

52 (75,4%) crianças também apresentaram essa infestação, 

conforme pode ser visto na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Distribuição percentual e frequência da pediculose 

nos responsáveis e crianças, de acordo com o CREI. 

 CREI  

A 

CREI  

B 

CREI  

C 
Total 

Pediculose nos 

Responsáveis  
N % N % N % N % 

Sim 19 70,

4 

1

7 

81 19 10

0 

55 82,

1 

Não 8 29,

6 

4 19 - - 12 17,

9 

Total 27 100 2

1 

100 19 10

0 

67 10

0 

Pediculose em 

Crianças 
N % N % N % N % 

Sim 21 72,

4 

1

8 

85,

7 

13 64

,7 

52 75,

4 

Não 8 27,

6 

3 14,

3 

6 35

,3 

17 24,

6 

Total 29 100 2

1 

100 19 10

0 

69 10

0 

Fonte: Dados de pesquisa, 2019 
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Das crianças que apresentaram histórico de 

pediculose, 27 (51,9%) relataram que a mesma ocorreu de duas 

a três vezes em um ano, 7 (13,5%) tiveram de quatro a cinco 

episódios de pediculose e outros 7 (13,5%) apresentaram a 

doença mais de seis vezes, de acordo com a Tabela 3. Ainda, 

com relação ao intervalo de reinfecção, a maioria se infectou 

novamente por piolhos dentro de alguns meses (43,9%). 

 

Tabela 3. Distribuição percentual da frequência de pediculose 

e do intervalo de reinfecção nas crianças participantes por 

creche pesquisada. 

 CREI  

A 

CREI  

B 

CREI  

C 
Total 

Frequência N % N % N % N % 

1 vez 4 19,0 3 16,6 4 27,3 11 21,2 

2 a 3 vezes 12 57,1 9 50,2 6 45,4 27 51,9 

4 a 5 vezes 3 14,3 3 16,6 1 9,1 7 13,5 

Acima de 6 

vezes 

2 9,5 3 16,6 2 18,2 7 13,5 

Total 21 100 18 100 13 100 52 100 

Intervalo de 

reinfecção 

N % N % N % N % 

Dias 4 23,5 4 26,7 2 25,0 10 24,4 

Semanas    5 29,4 5 33,3 - - 10 24,4 

Meses 7 41,2 5 33,3 6 75,0 18 43,9 

Anos 1 5,9 1 6,7 - - 2 4,9 

Total 17 100 15 100 9 100 41 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Quanto ao tratamento realizado para a pediculose, as 

creches diferiram nos percentuais. No CREI A a prevalência se 

deu quanto ao uso de Ivermectina (35,1%) e shampoo + 

catação manual (21%). Já no CREI B, a maior parte dos 

entrevistados utilizou Ivermectina (36,4%) e pente fino com 

shampoo (18%). No CREI C houve prevalência do uso de pente 

fino (27%) e pente fino com shampoo (20%).  

Na região Nordeste do Brasil poucos estudos têm sido 

feitos acerca da pediculose humana, porém tem sido registrado 

o aumento gradual no número de casos nessa região do país 

(Nunes et al., 2015). Dessa forma, a caracterização do perfil 

sociodemográfico e clínico dos portadores de pediculose é de 

suma importância, visto a deficiência de estudos regionais, o 

que contribui para o aumento de morbidades e taxas de 

infestação cada vez maiores. 

O gênero predominantemente encontrado no presente 

estudo foi o feminino. Em relação à faixa etária, a maioria dos 

responsáveis possuía 42 anos ou mais (34,3%). Já entre as 

crianças, a prevalência se deu na faixa etária até 5 anos de 

idade (73,9%). 

Tal resultado foi semelhante ao encontrado por Pinheiro 

et al. (2015), em um estudo realizado em unidades escolares 

no município de Aracaju – SE, no qual constatou que 51% das 

crianças com pediculose eram do gênero feminino, e com idade 

de 4 anos (57,5%), seguido de 5 anos (40,4%). Outros estudos 

também encontraram resultados semelhantes, como  Bartosik 

et al. (2020) e Tagka et al. (2015) demonstrando, dentre as 

crianças estudadas, maior prevalência de casos entre as 

meninas.  
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De acordo com Sánchez-Casas e colaboradores 

(2020), o gênero feminino tem maior susceptibilidade à 

pediculose que o masculino, visto que o comprimento dos 

cabelos das meninas costuma ser maior. Este fato é relevante 

no momento do contágio como também pode dificultar o 

tratamento. 

Além disso, crianças com idades entre 5-12 anos são 

mais susceptíveis à infeção por Pediculus humanus capitis, 

como demonstram Barbosa e colaboradores (2018) em uma 

pesquisa abordando escolas mexicanas, na qual observaram 

que os maiores índices de positividade se concentravam na 

referida faixa etária. No presente estudo, houve alta frequencia 

de infecções em crianças até os 5 anos, o que corrobora com 

achados de López-Valencia et al. (2017), constatando que de 

17 resultados positivos, 16 foram encontrados na faixa dos 3-5 

anos de idade, em cidade da Colômbia.  

Dentre os investigados neste trabalho, o grau de 

escolaridade dos responsáveis consistiu em: 29,9% possuíam 

ensino fundamental incompleto e 29,9% tinham ensino médio 

completo.  

Costa et al. (2015) observou resultados semelhantes 

em uma pesquisa realizada em creches de Minas Gerais, na 

qual 37,7% dos pais possuíam o ensino médio completo. Já no 

trabalho de Oliveira et al. (2017), no município de Nova Iguaçu-

RJ, a infestação por piolhos estava presente em famílias com 

diferentes padrões sociais, assim como evidenciado em 

pesquisa realizada por Sánchez-Casas e colaboradores (2020) 

no México, com crianças oriundas de várias classes sociais.  

Todavia, em uma revisão sistemática sobre pediculose 

em crianças de idade escolar no mundo inteiro, relatou-se que 
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as infecções costumam ser mais comuns em crianças com pais 

possuidores de baixo grau de escolaridade, relacionando-se 

também à taxa de pais e responsáveis desempregados 

(HATAM-NAHAVANDI et al., 2020).  

Altos percentuais de infestação por piolhos foram 

encontrados tanto nos responsáveis (82,1%) quanto nas 

crianças (75,4%) neste estudo. Menores percentuais de 

acometimento foram exibidos na pesquisa realizada por Silvano 

e colaboradores (2015), no Rio de Janeiro, na qual 53% das 

crianças estavam infectadas por piolhos.  

A alta frequência verificada de pediculose é um fato 

preocupante. No estudo de Oliveira et al. (2017), observou-se 

que várias das famílias afetadas pela pediculose enfrentavam a 

ansiedade e a baixa qualidade de vida ocasionada pela doença. 

Assim, o controle efetivo da pediculose consiste em um desafio 

para a Saúde Pública, em decorrência de seu alto grau de 

contágio, do manejo inadequado do tratamento e da negligência 

quanto à sua prevenção.  

Um estudo realizado por Rukke et al. (2011) em 

escolas, verificou que a recorrência desta ectoparasitose ocorre 

com regularidade, sendo relatada uma frequência de 35,54%  

de reinfestação entre as crianças. Costa et al. (2017), por sua 

vez, descreveu 23.3% de reinfestação por pediculose em 

creches. Assim como observado nesta pesquisa, a qual 

evidenciou considerável percentual de reinfestação entre o 

público infantil.  

Em relação aos tratamentos utilizados, houve 

diferenças de acordo com a creche pesquisada. Duas delas 

obtiveram predominância no uso de ivermectina, ao passo que 

a outra apresentou prevalência do uso do pente fino.  
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Os resultados obtidos por Mendes e colaboradores 

(2017), em crianças de creches com até 5 anos de idade, 

obtiveram resultados diferentes deste estudo, onde foram 

evidenciadas a utilização do pente fino (40,41%), catação 

manual (29,79%) e uso de inseticidas (12,44%) como principais 

medidas de controle adotadas. Borges-Moroni et al., (2015) e 

Molina-Garza et al. (2017) verificaram que cerca de 60% dos 

entrevistados utilizam apenas a catação manual associada aos 

piolhicidas como métodos de controle da pediculose.  

O uso de loções pediculicidas, se bem utilizados, não 

acarreta riscos para a saúde dos indivíduos. Entretanto, o uso 

frequente desses medicamentos pode ocasionar a resistência 

dos piolhos aos mesmos, e por conseguinte mais reinfestações. 

Tendo em vista este motivo, recomenda-se que as crianças 

com poucas lêndeas sejam tratadas utilizando o pente fino 

(MARINHO et al, 2018). Ademais, a utilização dos pentes finos 

também é útil para a vigilância de reinfestações e não implica 

em nenhum risco (NUNES, 2014). 

Em contrapartida, crianças com pediculose intensa 

devem fazer o uso de pediculicidas, e quando necessário o uso 

de ivermectina. Também devem ser mantidas em vigilância até 

que haja a comprovação da erradicação dos piolhos para evitar 

a disseminação entre os colegas (SANTOS, 2015). 

Promover estratégias que previnam infecções por 

Pediculus humanus capitis, além da detecção precoce e ações 

articuladas de educação em saúde para os núcleos de trabalho 

infantil e familiar são ferramentas essenciais para o controle nos 

números de casos (QUEIROZ; MORAIS; VIEIRA, 2018. SALIMI 

et al., 2020). Educação em saúde é a chave para a prevenção, 

como demonstrou Yingklang et al. (2018), que observou uma 
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redução de 44% na prevalência de casos de pediculose após 

medidas educacionais em província na Tailândia.   

 

CONCLUSÕES  

 

A prevalência de pediculose, tanto nos responsáveis 

como nas crianças, foi considerada alta, o que é preocupante, 

em especial no que diz respeito ao desempenho escolar das 

crianças. Além disso, o percentual de reinfecção foi elevado, 

uma vez que a maioria das crianças apresentou pediculose de 

duas a três vezes ao ano. Tais achados podem estar 

associados à falta de acesso à informação, bem como à 

negligência por parte dos responsáveis. Por fim, quanto ao 

tratamento utilizado, houve predominância no uso de 

ivermectina e de pente fino. 

Diante desse contexto, fica clara a importância da 

implementação de programas e ações de educação em saúde, 

a fim de transmitir para a população orientações acerca da 

profilaxia e tratamento da pediculose, para que ocorra uma 

diminuição nos percentuais de infestação e, por conseguinte, 

uma melhor qualidade de vida desses indivíduos.  
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RESUMO: Crianças em idade escolar representam a população 

mais afetada pelas enteroparasitoses. O intuito deste trabalho 

foi realizar um estudo coproparasitológico e epidemiológico de 

enteroparasitos em crianças e manipuladores de alimentos na 

creche Julia Ramos em João Pessoa, e identificar estruturas 

parasitárias em objetos sanitários. Realizou-se palestras 

educativas e atividades lúdicas; aplicou-se questionários 

epidemiológicos; empregou-se as técnicas de Hoffmann, Blagg 

e Graham para efetuar as análises. Os dados foram submetidos 

ao software SPSS versão 20, ao teste não-paramétrico Qui-

quardrado de Person, com nível de significância de 5%, 

também se utilizou a Correlação de Continuidade de Yates. Dos 

49 exames de fezes realizados, 29 eram de manipuladores de 

alimentos e 20 de crianças. Do total de adultos examinados, 12 
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(41,38%) estavam parasitados. Já entre as crianças, observou-

se que 15 (75%) estavam parasitadas. O perfil parasitológico 

encontrado nas crianças foi: Endolimax nana (60%), Giardia 

lamblia (40%), Entamoeba coli (20%), Entamoeba 

histolytica/dispar (3,33%), Iodamoeba butschlii (6,67%) e 

Ascaris lumbricoides (13,33%). Nos adultos, o perfil verificado 

foi: Endolimax nana (50%), Giardia lamblia (58,33%), 

Entamoeba coli (25%), Entamoeba histolytica/dispar (16,67%), 

Iodamoeba butschlii (8,33%) Trichostrongylus spp. (8,33%). Os 

dados analisados demonstram ser alta a frequência de 

indivíduos parasitados, havendo semelhança entre os perfis 

parasitários de crianças e adultos, todavia não foram 

encontradas estruturas parasitárias nos objetos sanitários, 

sugerindo que a transmissão pode não ocorrer via ambiente 

escolar. 

Palavras-chave: Enteroparasitos. Crianças. Alimentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

  As enteroparasitoses são doenças negligenciadas ainda 

endêmicas nos países em desenvolvimento, podendo 

apresentar quadros-clínicos diversos: desde assintomáticos a 

sinais e sintomas que se revelam mediante diarreia, anemia, 

dores abdominais, desnutrição proteico-calórica e algumas 

vezes podendo até culminar em óbito (REBELO, SILVA, 

FERREIRA, 2015; COELHO et al., 2016; SANTOS et al., 2019). 

Em virtude do contínuo fluxo migratório de indivíduos 

partindo da zona rural para as áreas urbanas em busca de 

melhores condições de vida, tem ocorrido um aumento 

considerável das aglomerações residenciais nas periferias das 
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cidades, favorecendo a exposição à diversas doenças, 

particularmente às parasitoses intestinais, uma vez que 

condições socioeconômicas e sanitárias são fatores 

facilitadores para a disseminação e manutenção do ciclo de 

vida dos parasitos (SANTOS et al., 2019; ARAUJO, 2020). 

  A prevalência de enteroparasitoses está associada às 

más condições de saneamento básico, carência de educação 

sanitária, precários cuidados com higiene pessoal, domiciliar e 

dos alimentos, bem como sua distribuição se atém a ambientes 

propícios para a manutenção do ciclo parasitário. No Brasil, as 

condições climáticas associadas à presença de vetores 

mecânicos, à escassez de efetivas políticas públicas de 

prevenção que acarretem em melhorias ambientais, favorecem 

não somente a ampla distribuição das parasitoses, mas 

também as reinfecções e a manutenção da endemicidade 

(IGNACIO, et al., 2017; STRECK, SALVADOR, 2018; ARAUJO, 

2020).  

As crianças em idade escolar apresentam uma maior 

suscetibilidade ao acometimento por parasitoses, uma vez que 

são mais expostas aos agentes etiológicos e em geral não 

realizam atividades de higiene pessoal sozinhas e de maneira 

satisfatória. A alta prevalência de enteroparasitoses tem sido 

considerada causa predominante de morbidade em crianças de 

0 a 5 anos de idade que habitam em zonas rurais e periferias 

das grandes cidades dos países em desenvolvimento (STRECK 

& SALVADOR, 2018; SANTOS et al., 2019; IBIAPINA, et al. 

2020). 

Os helmintos mais frequentemente detectados nos seres 

humanos são: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 

Ancylostomatidae, Enterobius vermicularis e Strongyloides 
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stercoralis. No que diz respeito aos protozoários, destacam-se 

Entamoeba histolytica e Giardia lamblia (NEVES, 2016; 

COELHO et al., 2016, IGNACIO et al., 2016.; MOURA, et al. 

2017). 

Com relação às formas de infecção, tanto os 

geohelmintos quanto os protozoários intestinais são facilmente 

veiculados através da ingestão de água e alimentos 

contaminados com ovos de helmintos, cistos e oocistos de 

protozoários, assim como pelas mãos dos manipuladores de 

alimentos quando não são devidamente higienizadas. Quanto à 

transmissão fecal-oral, a mesma ocorre frequentemente entre 

as crianças, particularmente quando se trata dos protozoários 

Enterobius vermicularis e Hymenolepis nana (DIAS et al., 2017; 

SILVA et al., 2018).  

A manipulação dos alimentos sem os devidos cuidados 

antes, durante e após o preparo também tornam tal ação uma 

forma de propagação das infecções parasitárias (DIAS et al., 

2017; ANDRADE JUNIOR et al., 2019).  

Faz-se necessário, para romper o ciclo de 

contaminações, a implementação de práticas educativas que 

conduzam os indivíduos a adquirir conhecimentos acerca da 

prevenção das parasitoses intestinais, tal qual a realização 

periódica de exames coproparasitológicos, o tratamento dos 

indivíduos parasitados e dos seus contactantes, o incentivo à 

correta higienização das mãos antes das refeições e do 

manuseio dos alimentos, bem como após o uso do sanitário, e 

por fim, a manutenção de boas práticas de asseio dos 

ambientes domésticos, escolares e também do peridomicílio. 

Em face do exposto, este trabalho teve como objetivo realizar 

um estudo coproparasitológico e epidemiológico de 
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enteroparasitos em crianças e manipuladores de alimentos de 

uma creche de João Pessoa, Paraiba; Conhecer o perfil 

enteroparasitológico dos participantes da pesquisa; Verificar a 

presença de estruturas como cistos de protozoários, ovos e 

larvas de helmintos em elementos sanitários; Avaliar as 

condições de saneamento básico das comunidades onde 

habitam os participantes do estudo e avaliar questões relativas 

à higiene pessoal.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo observacional, com caráter 

transversal, prospectivo e com abordagem quantitativa.  

O estudo foi realizado no Centro de Referência em 

Educação Infantil (CREI) Julia Ramos e as amostras foram 

analisadas no Laboratório de Parasitologia Clínica (LAPACLIN) 

do Departamento de Ciências Farmacêuticas (DCF) 

pertencente ao Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

A população estudada incluiu crianças com até 6 anos 

de idade, de ambos os gêneros e seus responsáveis, além de 

pessoas que trabalham diretamente com a manipulação dos 

alimentos no Centro de Referência em Educação Infantil (CREI) 

Julia Ramos. 

A amostra foi constituída por 66 pessoas, todavia 16 não 

forneceram os espécimes clínicos fecais para as analises. Dos 

que forneceram, 46 eram adultos e 20 crianças, tendo sido 

empregados os seguintes critérios de inclusão: adultos 
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envolvidos na preparação dos alimentos das crianças e, apenas 

crianças que frequentassem o CREI Julia Ramos. Assim, foram 

usados como critério de exclusão: adultos que não manipulam 

alimentos para as crianças e crianças que não frequentam o 

CREI. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do CCS / UFPB, com o número do parecer 2.675.430, seguindo 

as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa com 

Seres Humanos, preconizados pela Resolução n° 466/2012.  

Após a permissão da diretoria do CREI, a qual se deu 

através da assinatura da carta de anuência, foram realizadas 

visitas periódicas à referida instituição.  

A coleta dos dados ocorreu ao longo dos meses de 

março, abril e maio de 2018 por meio das seguintes atividades: 

Primeiramente ocorreu a explanação dos objetivos do 

estudo por meio de palestras e atividades lúdicas, tais quais 

paródias musicais e teatro de fantoches. Em seguida as 

pessoas que aceitaram participar da pesquisa foram 

convidadas a assinar  o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (no 

caso das crianças que não sabem ler e escrever). 

Posteriormente, ocorreu a aplicação dos questionários para a 

obtenção de dados epidemiológicos e sociais e 

simultaneamente foram distribuídos recipientes identificados 

para a posterior coleta do material fecal. 

As amostras de fezes dos participantes foram 

acondicionadas em coletores apropriados, os quais foram 

identificados com nome e idade.  

As análises foram realizadas durante os meses de abril 

e maio de 2018, empregando-se para tanto o método de 
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Holffman, Lutz e Pons & Janer que permitem de forma 

abrangente a pesquisa de ovos e larvas de helmintos e cistos 

de protozoários, através da sedimentação espontânea 

combinada à ação da gravidade (HOFFMAN; PONS; JANER, 

1934).  

Também foi utilizado o  método de Blagg e cols. (MIFC) 

que se baseia na concentração por centrífugosedimentação das 

estruturas parasitárias em éter, e tem por finalidade a pesquisa 

de ovos e larvas de helmintos, e ainda cistos de protozoários 

(BLAGG et al., 1955). 

Para a pesquisa de estruturas parasitárias em elementos 

sanitários, utilizou-se o método de Graham (1941) o qual 

fundamenta-se na aplicação de uma fita adesiva transparente 

diversas vezes no objeto a ser examinado e em seguida, colada 

longitudinalmente na lâmina de vidro devidamente identificada.   

Foram obtidas amostras dos objetos de maior contato 

das crianças, como maçaneta, registro da torneira, botão do 

puxador de descarga, tampa e assento sanitários. 

 Posteriormente, as lâminas foram analisadas 

microscopicamente no Laboratório de Parasitologia Clínica 

(LAPACLIN) da UFPB, utilizando aumentos de 100 e 400 vezes. 

Após a realização dos exames, os laudos foram 

entregues a população com posterior esclarecimento de 

dúvidas e encaminhamento dos casos positivos para a procura 

de assistência médica. 

  Os dados foram tabulados no Microsoft Office Excel e 

submetidos ao software SPSS – Statistical Package for the 

Social Sciences, versão 20.  

Para avaliar a possível associação entre as variáveis 

independentes (gênero; faixa etária; escolaridade; destino do 
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esgoto; existência de depósito do lixo próximo a residência; 

existência de moscas, baratas ou ratos nas residências; 

tratamento da água usada para beber; hábito de lavar as mãos 

após o uso do banheiro; parasitismo nas crianças) e as 

variáveis dependentes (parasitismo nos cuidadores), utilizou-se 

o teste não-paramétrico Qui-quadrado de Pearson, com nível 

de significância de 5%. Vale ressaltar, ainda, que se utilizou a 

Correlação de Continuidade de Yates quando necessário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os 46 manipuladores de alimentos entrevistados, 

observou-se que 39 (84,8%) eram do gênero feminino, a faixa 

etária mais comum foi de até 25 anos (30,4%) e o grau de 

escolaridade mais frequente consistiu em ‘Ensino Médio 

Completo’ compreendendo 25 (54,3%) indivíduos. Já entre as 

20 crianças investigadas, a maioria era do gênero masculino e 

com idade até 6 anos (TABELA 1). 

Ao serem questionados sobre o destino do esgoto 

produzido em suas residências, 34 (73,9%) manipuladores 

responderam que contam com a coleta pública, 10 (21,7%) 

possuem fossas e 2 (4,3%) relataram que o esgoto é despejado 

a céu aberto. Além disso, 26,1% dos entrevistados informaram 

haver presença de moscas, baratas ou ratos em suas 

residências (FIGURA 1)  e 13%  disseram haver a existência de 

depósito de lixo nas proximidades das suas habitações 

(FIGURA 2), fatores esses considerados fortes indicadores de 

más condições de higiene no domicilio e no peridomicílio. A 

presença dos animais supracitados é preocupante em 

decorrência de os mesmos serem considerados veículos de 
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microorganismos, tais como cistos de Giáridia lamblia, 

Entamoeba histolytica e ovos de helmintos. 

Tabela 1: Perfil dos manipuladores de alimentos entrevistados. 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018 

 

  

Manipuladores de alimentos (n=46) 

Gênero n % 

Masculino 7 15,2 

Feminino 39 84,8 

Faixa Etária n % 

Até 25 anos 14 30,4 

26 a 33 anos 9 19,6 

34 a 41 anos 12 26,1 

42 anos ou mais 11 23,9 

Escolaridade n % 

Fundamental Incompleto 5 10,9 

Fundamental Completo 7 15,2 

Médio Incompleto 6 13 

Médio Completo 25 54,3 

Superior Completo 3 6,5 
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Figura 1. Percentual de manipuladores de alimentos que 
relataram presença de moscas, baratas ou ratos em suas 
residências. 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018 
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Figura 2. Percentual de manipuladores de alimentos que 

relataram haver presença de lixo próximo às suas residências. 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018 

Quanto à água consumida, observou-se que 93,5% dos 

indivíduos investigados fazem uso da água encanada fornecida 

pela CAGEPA – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, e 

39,1% informaram beber da mesma, diretamente da torneira 

(TABELA 2). 
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Tabela 2. Distribuição dos cuidadores de acordo com a origem 
e tratamento da água consumida. 

Fonte: dados da pesquisa, 2018 

 

Considerando os cuidados com higiene pessoal e dos 

alimentos, a maioria dos entrevistados relatou preocupação 

com o asseamento das mãos sempre que usam o sanitário, e 

com a lavagem dos alimentos sempre antes do consumo. 

Entretanto, apenas 14 (30,4%) o fazem de maneira correta, 

utilizando o produto mais adequado para tal finalidade: o 

hipoclorito de sódio (TABELA 3). 

 

  

Origem da água consumida (n) % 

Torneira 43 93,5 
Mineral 1 2,2 
Poço 2 4,3 
Total 46 100 

Tratamento da água 
consumida 

(n) % 

Fervida 3 6,5 
Filtrada 17 37 
Mineral 8 17,4 
Sem tratamento 18 39,1 
Total 46 100 
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Tabela 2. Distribuição dos cuidados por parte dos entrevistados 
quanto à higiene pessoal e higienização dos alimentos. 

Fonte: dados da pesquisa, 2018 

 

Foram realizados 49 exames coproparasitológicos, 

sendo 29 de manipuladores e 20 de crianças. Do total de 

adultos examinados, 12 (41,38%) estavam parasitados, sendo 

8 (66,67%) monoparasitados, 3 (25%) biparasitados e 1 (8,3%) 

poliparasitado. Já entre as crianças, observou-se que 15 (75%) 

estavam parasitadas, sendo 9 (60%) monoparasitadas, 3 

biparasitadas (20%) e 3 (20%) poliparasitadas como descrito na 

Tabela 4. 

Lavagem das mãos após o uso do 
banheiro 

(n) % 

Sempre 38 82,6 
Às vezes 7 15,2 
Nunca 1 2,2 
Total 46 100 

Lavagem dos alimentos antes do 
consumo 

(n) % 

Sempre 43 93,5 
Às vezes 3 6,5 
Total 46 100 

Produtos utilizados na lavagem 
dos alimentos 

(n) % 

Água sanitária 14 30,4 
Vinagre 13 28,3 
Apenas água 10 21,7 
Água e Sabão 4 8,7 
Vinagre e Água sanitária 3 6,5 
Vinagre, Água e Sabão 1 2,2 
Outro 1 2,2 
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Tabela 4. Frequência de distribuição dos parasitos entre os 

manipuladores de alimentos e as crianças. 

Manipuladores de alimentos 

Parasito (n) % 

Protozoários   
E. coli 3 25 
E. histolytica 2 16,67 
E. nana  6 50 
Giardia lamblia 7 58,33 
I. butshilii 1 8,33 

Helminto   
Trichostrongylus spp. 1 8,33 

Crianças 

Parasito (n) % 

Protozoários   
E. coli 3 20 
E. histolytica 2 13,33 
E. nana 9 60 
Giardia lamblia 6 40 
I. butschllii  1 6,67 

Helminto   
Ascaris lumbricoides 2 13,33 

Fonte: dados da pesquisa, 2018 

 

Os resultados também ressaltaram que a nível de 

confiança de 95% não foi possível encontrar associação entre 

parasitismos dos manipuladores e as variáveis: gênero 

(p=0,383); faixa etária (p=0,120); escolaridade (p=0,777); 

destino do esgoto (p=0,577); existência de depósito do lixo 

próximo à moradia (p=0,849); existência de moscas, baratas ou 

ratos nas residências (p=0,362); tratamento da água usada 
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para beber (p=0,193); hábito de lavar as mãos após o uso do 

banheiro (p=0,242) e parasitismo nas crianças (p=0,221). 

A análise dos dados mostrou que 55% dos sujeitos-

objetos da pesquisa eram portadores de pelo menos uma 

espécie de enteroparasito, corroborando o estudo realizado por 

Dias et al. (2017), em João Pessoa-PB, no qual a maior 

prevalência de enteroparasitoses também foi em crianças. 

Resultado semelhante foram observados por Moura et al. em 

2017 na cidade de Ituitaba-MG, o qual relatou que 62,9% das 

crianças e 24,3% dos adultos estavam infectados. Fonseca, 

Barbosa e Ferreira em 2017, evidenciaram uma prevalência de 

57,5% de crianças parasitadas em Ribeirão Preto, sendo a 

espécie de parasito mais frequente a Giardia lamblia, seguida 

por Ascaris lumbricoides.  

Em um trabalho realizado somente com crianças de 2 a 

6 anos em uma instituição de ensino filantrópica, Dias et al. 

(2018) constatou que 62,5% estavam parasitadas, tendo sido 

detectada elevada frequência de Cryptosporidium spp. e 

Giardia lamblia. Outro estudo que contou apenas com público-

alvo infantil, em uma unidade de educação em Rondonópolis, 

Zamprone et al. (2017) observaram que apenas 17,54% das 

mesmas eram portadoras de enteroparasitos, sendo Giardia 

lamblia a espécie mais prevalente. 

Os estudos demostraram a maior vulnerabilidade da 

faixa etária infantil aos diversos microorganismos presentes em 

alimentos, objetos e até mesmo à contaminação fecal-oral, em 

virtude de as crianças ainda não possuírem a plena consciência 

acerca da higiene pessoal, além de o ambiente da creche ser 

favorável à transmissão pessoa-pessoa, uma vez que conta 

com objetos compartilhados por todos e em espaços restritos. 
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Constatou-se, nesta pesquisa, elevado número de 

manipuladores de alimentos parasitados, fato deveras 

preocupante, uma vez que os mesmos podem, através das 

mãos não higienizadas corretamente, disseminar formas 

infectantes de parasitos intestinais.  

Assim como no estudo de Ibiapina et al. (2020), o 

monoparasitismo predominou de forma significativa sobre o 

poliparasitismo, tanto nas crianças quanto nos manipuladores 

de alimentos. Remetendo também aos trabalhos de Moura et 

al. (2017) em Ituiutaba - MG, onde o monoparasitismo 

prevaleceu, seguido do biparasitismo e poliparasitismo. 

Todavia, Fernandez-Niño et al. (2017) detectou 84% de 

poliparasitismo em um estudo conduzido em crianças de uma 

comunidade rural da Amazonia Colombiana.  

O acometimento de infecções múltiplas associadas ao 

encontro de protozoários e helmintos indicam condições 

escassas de higiene, bem como a provável contaminação fecal 

do ambiente no qual estes indivíduos estão inseridos. 

Os dados compilados revelaram uma alta frequência de 

protozoários em comparação com a de helmintos, tal qual 

demonstrou o estudo realizado por Fonseca, Barbosa e Ferreira 

(2017) ao examinar 962 crianças e Dias et al. (2017) em uma 

pesquisa realizada na cidade de João Pessoa. 

No que concerce ao perfil enteroparasitológico, 

constatou-se que os parasitos encontrados nos adultos também 

foram detectados nas crianças, com exceção do Ascaris 

lumbricoides, diagnosticado somente nas crianças e o 

Trichostrongylus spp. que foi encontrado somente nos adultos.  

Assim, o perfil obtido nos adultos consistiu em: Giardia 

lamblia, Entamoeba histolytica, Endolimax nana, Entamoeba 
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coli, Iodamoeba butschlii e Trichostrongylus spp. Enquanto o 

perfil obtido das crianças constou dos mesmos protozoários, 

diferindo, todavia, com relação aos helmintos, uma vez que só 

se detectou Ascaris lumbricoides. 

  Quanto à pesquisa de estruturas parasitárias nos objetos 

sanitários, foram analisadas 30 lâminas, sendo 6 para cada um 

dos 5 banheiros do CREI Julia Ramos. No entanto, não foram 

identificadas estruturas evolutivas de enteroparasitos nos 

objetos avaliados, sugerindo que há uma boa higienização dos 

referidos ambientes. Todavia, Abano et al. (2016) ao investigar 

105 lâminas em 12 escolas municipais da cidade de Teresina, 

observaram que 22 (20,9%) apresentaram positividade para 

alguma estrutura parasitária. 

 

CONCLUSÕES  

 

Considerou-se alta a frequência de indivíduos 

parasitados, ressaltando a semelhança entre os perfis 

parasitológicos de crianças e adultos, tendo como parasitos 

mais frequentes a Giardia lamblia e Entamoeba histolytica, fato 

um tanto quanto preocupante, uma vez que os referidos 

parasitos são potencialmente patogênicos e de fácil 

disseminação em creches. 

  Dado que não foram encontradas estruturas parasitárias 

em nenhum estágio evolutivo nos elementos sanitários e a 

maioria dos entrevistados contar com saneamento básico, 

sugere-se que a origem das infecções decorra da insatisfatória 

educação sanitária, deficiente higienização dos alimentos, 

inadequada lavagem das mãos, e ainda a presença de vetores 

como ratos, baratas e moscas no ambiente domiciliar. 
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Os resultados obtidos demonstraram a necessidade da 

implementação de programas contínuos de educação sanitária, 

visando a conscientização dos membros das comunidades no 

que concerne à adoção de medidas que promovam a efetiva 

prevenção das enteroparasitoses.  
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RESUMO: Enteroparasitoses são entidades mórbidas 
negligenciadas cujos agentes etiológicos são helmintos e 
protozoários que acometem os seres humanos e afetam 
principalmente o público infantil. Portanto, este trabalho teve 
como objetivos estudar os fatores socioeconômicos associados 
à frequência de enteroparasitos em crianças e manipuladores 
de alimentos de uma creche pública em João Pessoa-PB, 
determinar a frequência de enteroparasitos nas crianças 
assistidas pelo Centro de Referência em Educação Infantil, 
assim como nos manipuladores de alimentos, detectar as 
espécies de parasitos mais comuns nos participantes do 
estudo, relacionar a presença de enteroparasitos com as 
condições socioeconômicas das famílias e verificar a existência 
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de estruturas parasitárias em elementos sanitários e no solo da 
instituição. Para executar as análises coproparasitológicas 
empregou-se as técnicas de Hoffmann e Blagg, enquanto a 
técnica de Graham foi adotada para o exame dos sanitários e a 
técnica de Rugai para o estudo do solo. Observou-se que dos 
56 participantes, 13 (23,51%) estavam infectadas por pelo 
menos uma espécie de enteroparasito. Não foi constatada a 
existência de estruturas parasitárias nos sanitários analisados, 
porém, não se pode descartar totalmente a contaminação dos 
objetos lá presentes. Por fim, foi possível detectar a presença 
de larvas de nematoides na área de lazer dos parques, sendo, 
portanto, um preocupante fator de contaminação para o público 
infantil. 
Palavras-chave: Enteroparasitoses. Crianças. Creches. 

Manipuladores de alimentos. Fatores socioeconômicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As enteroparasitoses vêm ocasionando sérios 

problemas de saúde pública no mundo, sobretudo nos países 

em desenvolvimento, com saneamento básico precário ou 

inexistente e inadequadas condições de moradias, estando 

assim intimamente relacionadas ao baixo nível socioeconômico 

dos indivíduos, principalmente os que vivem abaixo da linha da 

pobreza. Este fato causa, consequentemente, o aumento da 

incidência destas morbidades (ANTUNES, 2017).  

No Brasil, apesar de a qualidade de vida da população 

ter melhorado nos últimos anos, as enteroparasitoses 

continuam acometendo os indivíduos em várias localidades, 

principalmente nas regiões norte e nordeste, onde há mais 

pessoas vivendo sob precárias condições sanitárias e carentes 

de acesso às políticas públicas de saúde e educação, 
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diferentemente do que ocorre outras regiões do país, nas quais 

os cidadãos possuem melhor acesso aos referidos serviços. 

(BACELAR et al., 2018). 

A contaminação pode ocorrer de várias formas, sendo a 

mais comum a transmissão fecal-oral, com a ingestão de algum 

alimento que esteja contaminado pelos cistos, ovos ou larvas 

de protozoários e helmintos, através das mãos sujas levadas à 

boca sem ato de higienização ou ainda por larvas que podem 

penetrar a pele de modo ativo. (DIAS et al., 2017; NEVES et al., 

2016). 

A população infantil é considerada mais suscetível às 

infecções parasitárias, uma vez que apresenta o sistema 

imunológico ainda em desenvolvimento e possui pouco 

conhecimento acerca dos hábitos de higiene. Por isso, para 

promover uma baixa frequência de parasitos intestinais em tais 

indivíduos, faz-se necessário associar boas condições de 

saneamento básico e higiene no ambiente doméstico à uma 

boa infraestrutura e higienização do espaço escolar, buscando 

proporcionar aos pequenos um ambiente limpo que propicie seu 

saudável desenvolvimento físico, psíquico e social.  

(DELAZERI, 2017). 

A presença das parasitoses pode causar danos físicos e 

cognitivos, dificultando o crescimento e desenvolvimento das 

crianças; causando sintomas inespecíficos, tais como, má-

absorção, anemia, dores abdominais, diarreia crônica, 

desnutrição, dificuldade no aprendizado e atraso no 

crescimento, o que ocasiona um baixo rendimento escolar 

(MOURA, 2016; MELO et al., 2017). 

Segundo Fontes (2017), creches e espaços abertos 

como praças públicas, estão suscetíveis à circulação de 
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animais, podendo estes contaminar os locais através da 

eliminação de ovos, larvas, cistos e oocistos de parasitos no 

solo, e, assim torná-los um mecanismo de transmissão de 

doenças. Visto que os banheiros de uso público também são 

ambientes providos de grande circulação de pessoas, 

frequentados por usuários com os mais diferentes hábitos de 

higiene, configuram, portanto, meios para a veiculação e 

transmissão de enteroparasitos causadores de agravos ao 

homem (BORTOLATO et al., 2017). 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivos 

relacionar os fatores socioeconômicos associados à frequência 

de enteroparasitos em crianças e manipuladores de alimentos 

de uma creche pública em João Pessoa-PB, determinar a 

frequência de enteroparasitos nas crianças que frequentam o 

Centro de referência em Educação Infantil (CREI) 

Arthur  Belarmino Ferreira, bem como dos manipuladores de 

alimentos, detectar as espécies de parasitos mais frequentes 

dentre os participantes do estudo, relacionar a frequência de 

enteroparasitos às condições socioeconômicas das famílias e  

verificar a presença de estruturas parasitárias em elementos 

sanitários e no solo da instituição.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do CCS/UFPB, com o número de parecer 3.213.428, 

seguindo as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa com Seres Humanos, preconizados pela Resolução 

n° 466/2012 (BRASIL, 2012). 
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Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos responsáveis legais das crianças, procedeu-

se a aplicação de um questionário socioeconômico para a 

obtenção de dados epidemiológicos, e foram distribuídos os 

coletores universais devidamente etiquetados e identificados 

com nome e idade de cada indivíduo, para a realização da 

coleta da amostra fecal.   

Tratou-se de um estudo descritivo e transversal, 

realizado no período dos meses de março a junho do ano de 

2019, no CREI (Centro de Referência em Educação Infantil) 

Arthur Antônio Belarmino Ferreira, localizado no bairro dos 

Bancários, no município de João Pessoa – Paraíba. Tal 

instituição atendia um total de 503 pessoas: sendo 206 

manipuladores de alimentos (pais e/ou responsáveis) e 300 

crianças que nela estavam matriculadas. Todavia a amostra foi 

composta por 56 indivíduos, sendo 29 crianças e 27 

manipuladores de alimentos, pois os demais assistidos pela 

creche não demonstraram interesse em participar do estudo. 

Para as análises coproparasitológicos foram 

empregados os métodos de sedimentação espontânea de 

Hoffman (DE CARLI, 2011) e de sedimentação por 

centrifugação de Blagg ou MIFC (DE CARLI, 2011). As 

amostras de areia presentes na área de lazer do CREI foram 

preparadas e analisadas de acordo com o método proposto por 

Rugai, sendo adaptado para a análise de areia. Utilizou-se o 

método da fita adesiva proposto por Graham (DE CARLI, 2011) 

adaptado para superfícies visando a análise dos objetos 

sanitários. 

Após a coleta, as amostras de fezes, do solo e dos 

objetos sanitários foram devidamente acondicionadas e 
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transportadas para o Laboratório de Parasitologia do DCF-

UFPB (LAPACLIN) a fim de serem analisadas.  

Após a realização dos exames, os laudos foram 

entregues aos indivíduos assistidos pela pesquisa, 

acompanhados dos devidos esclarecimentos. Aqueles que 

apresentaram o exame positivo foram aconselhados a procurar 

o Serviço Único de Saúde para realizar o tratamento adequado.   

A análise estatística dos resultados foi efetuada 

empregando-se uma planilha Microsoft Excel e a elaboração de 

gráficos e tabelas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os questionários sócio epidemiológicos 

aplicados, foram obtidos os seguintes resultados:  

Referente ao abastecimento e consumo de água, 62 

(86,11%) dos entrevistados relataram que o fornecimento se 

dava através da CAGEPA-Companhia de Água e Esgotos da 

Paraíba e 10 (13,89 %) informaram adquirir água mediante 

poços artesanais (FIGURA 1). 

Em relação à água para consumo, 22 (30,56%) relataram 

que faziam uso diretamente da torneira/natural, 36 (50%) 

faziam uso da água filtrada e 14 (19,44%) de água mineral 

(TABELA 1). 
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Figura 1. Distribuição do abastecimento de água. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

No que diz respeito ao destino do esgoto, 40 pessoas 

(55,56%) responderam que era através da coleta pública, 30 

(41,67%) informaram que faziam uso de fossa, 1 (1,39%) 

relatou ser a céu aberto e 1 (1,39%) não soube responder 

(FIGURA 2). Dentre os problemas referente à moradia 

relatados, 30 (41,67%) dos entrevistados possuem suas 

residências afetadas por moscas ou baratas, 4 (5,56%) 

relataram a presença de depósito de lixo próximo às suas 

habitações, 23 (31,94%) informaram a presença de ambos 

(insetos e depósito de lixo), 1 (1,39%) relatou a existência de 

córregos e 14 (19,44%) não informaram problemas (FIGURA 3). 
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Tabela 1. Distribuição do tipo de água para consumo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Figura 2. Distribuição do destino do esgoto  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Figura 3. Distribuição dos problemas que afetam a residência  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Quando questionados sobre o possível histórico de 

parasitoses, 37 (51,39%) dos entrevistados informaram já terem 

sido acometidos por alguma espécie de parasito, 35 (48,61%) 

relataram nunca terem albergado parasitos, e, em relação às 

crianças, 17 (26,31%) já possuíram enteroparasitoses, 

enquanto 55 (76,39%) informaram que seus filhos nunca foram 

acometidos (TABELA 2). 
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Tabela 2. Frequência das parasitoses nos adultos e crianças 

Adultos  

Parasitoses  N % 

Sim 37 51,39 

Não 35 48,61 

Total                                                72 100 

Crianças    

Parasitoses N % 

Sim 17 26,31 

Não 55 76,39 

Total 72 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Ainda assim, no que se refere à saúde, os entrevistados 

relataram que nos últimos dois anos realizaram exames 

laboratoriais (58,33%) (FIGURA 4) e fizeram uso de algum 

antiparasitário (15,28%) (FIGURA 5). 
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Figura 4. Distribuição do tipo de exame realizado pelos 

manipuladores de alimentos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Figura 5. Frequência do uso de antiparasitários pelos 

manipuladores de alimentos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Considerando os cuidados com a higiene pessoal, 47 

(65,28%) relataram ter o habito de sempre lavar as mãos depois 

de usar o banheiro (TABELA 3). Em relação à higienização dos 

alimentos, 59 (81,94%) informaram a preocupação em fazer a 

lavagem das frutas e verduras. O produto mais utilizado para a 

higienização foi o hipoclorito de sódio (FIGURA 6). 

 

Tabela 3. Distribuição dos cuidados por parte dos entrevistados 

quanto à higiene pessoal e higienização dos alimentos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Figura 6. Distribuição dos produtos utilizados na higienização 

dos alimentos antes do consumo 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

No presente estudo foram realizados 56 exames 

parasitológicos de fezes, apresentando uma positividade de 

23,21%. Do total de manipuladores de alimentos examinados, 

6 (22,22%) estavam parasitados, sendo 5 (83,33%) 

monoparasitados e 1 (16,67%) biparasitado. Já entre as 

crianças, observou-se que 7 (53,85%) estavam parasitadas, 

sendo as 7 (100%) monoparasitadas. O único protozoário 

patogênico registrado na amostra dos manipuladores de 

alimentos foi a Entamoeba histolytica/díspar em 1 (16,67%) 

indivíduo e em 6 (83,33%) foram encontrados parasitos 

comensais, considerados não patológicos. Já entre as crianças 

assistidas, em 6 (85,71%) delas foi diagnosticado o protozoário 

patogênico Giardia lamblia, e 1 (14,29%) delas apresentava 

protozoários comensais (TABELA 4 e FIGURA 7). 
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Tabela 4. Frequência de distribuição dos parasitos em 

manipuladores de alimentos domésticos e crianças. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Figura 7. Cistos de Giardia lamblia (10x) / cisto de Entamoeba 

histolytica/díspar (40x) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Quanto à pesquisa de estruturas parasitárias nos objetos 

sanitários, foram analisadas 8 amostras, sendo 4 para cada um 

dos 2 banheiros do CREI Arthur Antônio Belarmino Ferreira. No 

entanto, não foram identificadas estruturas evolutivas de 

enteroparasitos nos objetos avaliados. Da análise feita na areia 

da área de lazer do CREI, 100% das amostras da superfície e 

a 10 cm de profundidade do solo apresentaram larvas de 

nematódeos. 

No presente estudo foram analisadas 56 amostras fecais 

de crianças e manipuladores de alimentos, totalizando 13 

(23,51%) exames positivos para pelo menos uma espécie de 

enteroparasito, sendo, portanto, considerada uma baixa 

frequência de indivíduos parasitados, assim como demonstrado 

por Cavagnolli e colaboradores em 2015, num estudo realizado 

com escolares em Floresta da Cunha - RS, onde encontraram 

somente 10% de exames positivos dentre seus investigados.  

Tal resultado pode ser decorrente do satisfatório nível de 

instrução educacional e boas condições socioeconômicas da 

comunidade participante desta pesquisa, visto que o CREI é 

situado em uma área cuja população habitante apresenta bons 

indicadores sociais e econômicos (BACELAR et al., 2018; 

CAVAGNOLLI et al., 2015).  

Apesar do baixo percentual de pessoas infectadas, pode-

se observar uma proporção considerável de amostras com 

protozoários comensais (53,85%), que não causam patogenia, 

porém são transmitidos através dos mesmos mecanismos que 

os parasitos intestinais patogênicos, sendo importante reportar 

a presença destes em amostras fecais, uma vez que atuam 

como bioindicadores das más condições higiênicas, sanitárias 

e socioeconômicas (DIAS et al., 2017; SANTOS et al., 2019). 
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Dentre os resultados positivos encontrados, os 

protozoários mais frequentes foram Endolimax nana, Giardia 

lamblia, Entamoeba histolytica/dispar. Resultados semelhantes 

foram encontrados em estudos realizados por Ignacio e 

colaboradores em 2017 no Rio de Janeiro. Dos protozoários 

potencialmente patogênicos a Giardia lamblia demonstrou 

maior frequência nesse estudo. A giardíase, muitas vezes é 

assintomática, porém, pode ocasionar quadros clínicos que se 

caracterizam por dores abdominais, má absorção dos 

alimentos, diarreia aguda ou crônica, perda de peso, 

irritabilidade, insônia, náuseas e vômitos (NEVES et al., 2016; 

COELHO et al., 2016). 

O monoparasitismo predominou de forma significativa 

sobre o biparasitismo nos manipuladores de alimentos, 

corroborando com estudo de Leite, Toma e Adami (2014). 

Consequentemente, a transmissão fecal-oral é a forma que 

ocorre com maior frequência, principalmente nas crianças, 

sendo a água e os alimentos contaminados seus principais 

veículos. O manipulador de alimentos que não adota boas 

práticas de higiene pessoal, bem como no que diz respeito à 

manipulação e preparo dos alimentos, torna-se um 

disseminador das enteroparasitoses.  

No Brasil, a incidência de parasitoses intestinais varia 

conforme a região e o nível socioeconômico da população 

(SANTOS et al. 2019; STRECK; SALVADOR, 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

A análise dos dados nos permitiu concluir que houve uma 

baixa frequência de indivíduos parasitados, sugerindo que as 
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condições socioeconômicas possuem influência na presença 

de enteroparasitos em uma determinada comunidade e região. 

Dentre as espécies de parasitos detectadas, destaca-se a 

presença da Entamoeba histolytica/díspar e Giardia lamblia em 

virtude de seus potenciais patogênicos e facilidade de 

disseminação em creches via manipuladores de alimentos, 

considera-se tal achado bastante preocupante. 

A presença de Endolimax nana, o qual mesmo não 

sendo um protozoário tido como patogênico, serve como um 

marcador das condições higiênico sanitárias das populações.   

Não foram observadas estruturas parasitárias nos 

objetos sanitários dos banheiros analisados, demonstrando, 

portanto, que há um bom cuidado por parte da instituição com 

a higiene dos sanitários utilizados pelas crianças. Por fim, foi 

possível detectar a presença de larvas de nematoides na área 

de lazer do CREI, sendo, então, um importante fator de 

contaminação para o público infantil. 

Por fim, faz-se necessário o conhecimento acerca dos 

locais em que as crianças estão expostas, para que se possa 

realizar intervenções a fim de oferecer um ambiente de 

recreação livre de estruturas contaminantes, preservando, 

assim, a saúde durante a infância, período em que as 

enteroparasitoses se afiguram mais deletérias. 
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RESUMO: A toxoplasmose congênita ocorre devido a 
transferência placentária do protozoário Toxoplasma gondii 
para o concepto, podendo ocorrer quando a mulher adquire a 
toxoplasmose pela primeira vez (infecção aguda) durante a 
gravidez, ou quando ocorre uma reinfecção por T.gondii  em 
gestantes imunosuprimidas. A infecção materna durante a 
gestação resulta em complicações para o feto, os quais podem 
apresentar alterações cardíacas, neurológicas, oculares, ou até 
mesmo casos de abortamento. Com isso, o presente estudo 
teve por finalidade descrever as principais manifestações 
clínicas em recém-nascidos com toxoplasmose congênita, 
assim como, enfatizar a importância da realização do 
diagnóstico precoce. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura de caráter descritiva e exploratória onde os descritores 
utilizados foram “Complicações  and Recém-nascidos and 
Toxoplasmose Congênita” e “Manifestações clínicas and 
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Toxoplasmose Congênita” na BVS e SciELO, e no Portal de 
Periódicos CAPES/MEC, respectivamente. A literatura mostra 
que dentre as manifestações clínicas observadas as alterações 
neurológicas prevaleceram com 38%, seguido de alterações 
oculares (33%), hematológicas e auditivas (10%) e craniofaciais 
(9%). O diagnóstico precoce e uma adequada realização do 
pré-natal acompanhados dos exames da triagem neonatal, 
reduz de forma significativa os riscos de alterações 
morfológicas nos recém-nascidos infectados. 
Palavras-chave: Complicações. Recém-nascidos. 
Toxoplasmose Congênita. Manifestações clínicas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A toxoplasmose congênita (TC) é uma infecção causada 

pela transmissão vertical do protozoário Toxoplasma gondii da 

mãe para o feto. A infecção da mãe acontece durante o período 

gestacional principalmente pela ingestão de água (que pode 

conter oocistos esporulados) ou carnes cruas/malcozidas 

contaminadas com cistos deste protozoário. O parasito atinge o 

feto por via placentária causando danos de diferentes graus de 

gravidade, podendo resultar em morte fetal (FILHO et al., 2017). 

O protozoário T. gondii apresenta três formas 

infectantes: taquizoítos, bradizoítos e esporozoítos. O 

taquizoíto é a forma de multiplicação rápida e constitui a forma 

menos resistente do parasito, contudo, apresentam um papel 

principal na transmissão vertical da toxoplasmose (ROBERT-

GANGNEUX E DARDÉ, 2012). 

Os bradizoítos são formas com metabolismo lento, e 

estão presentes nos tecidos de animais infectados, como boi e 

galinha. Essa forma é responsável pela transmissão da 
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zoonose através da ingestão de carne crua ou mal cozida 

(ROBERT-GANGNEUX E DARDÉ, 2012).  

E por fim, os esporozoítos que se encontram dentro dos 

oocistos (BRASIL, 2018). É a forma infectante proveniente da 

reprodução sexuada do parasito que ocorre no interior das 

células do epitélio intestinal dos felídeos. Esta é a forma de 

resistência e de disseminação ambiental da parasitose, 

podendo ser transportada mecanicamente por moscas, 

baratas, besouros e outros artrópodes ou ser veiculados pela 

água ou vegetais consumidos crus (ROBERT-GANGNEUX E 

DARDÉ, 2012).  

A infecção primária por T. Gondii durante a gravidez 

pode representar um sério risco para o feto em 

desenvolvimento, podendo manifestar lesões leves a graves 

que podem ser evidentes durante ou após a gestação (BOBIC; 

VILLENAB; STILLWAGGON, 2019). O parasito atinge o 

concepto por via transplacentária causando danos de diferentes 

graus de gravidade, o qual dependerá da virulência da cepa do 

parasito, da capacidade da resposta imune da mãe e da idade 

gestacional em que a mulher se encontra (MOSE, et al., 2020). 

Um dos períodos mais críticos para ocorrer a infecção materna 

é entre a 10ª e a 26ª semana de gestação, uma vez que a 

placenta pode se apresentar em tamanho considerável e o feto 

ainda é “imaturo”, podendo sofrer danos em sua embriogênese 

(MAIA, et al., 2019). 

Um estudo realizado na cidade de Santa Cruz, interior do 

Rio Grande do Norte, sobre os aspectos epidemiológicos da 

toxoplasmose em gestantes atendidas nas Unidades Básicas 

de Saúde verificou soroprevalência relativamente alta para 

toxoplasmose, com uma taxa de incidência de 6,8/1000 



PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS EM RECÉM-NASCIDOS COM 
TOXOPLASMOSE CONGÊNITA E A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO 

PRECOCE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

180 
 

pessoas por mês. Os hábitos de vida e a situação 

socioeconômica das gestantes mostraram associação com a 

infecção por T. gondii sendo considerados fatores que 

contribuem para a  infecção por este protozoário (MAIA, et al., 

2019). 

No Brasil, a prevalência da toxoplasmose é alta, podendo 

variar de 64,9% a 91,6% dependendo da região. Estudos 

realizados no país mostram que a cada 10.000 nascidos vivos, 

5 a 23 crianças nascem com toxoplasmose. Essa incidência é 

mais elevada do que a encontrada em outros países, como na 

Suíça (4.3 por 10.000 nascidos vivos), França (3 por 10.000 

nascidos vivos), Dinamarca (2.1 por 10.000 nascidos vivos) e 

Suécia (0.73 por 10.000 nascidos vivos) (BRASIL, 2020). 

A taxa de transmissão da mãe para o feto também pode 

variar de acordo com o trimestre, podendo ocorrer no primeiro 

trimestre em 10 a 15% das gestações, no segundo trimestre em 

22 a 44% das gestações e no terceiro a transmissibilidade pode 

aumentar para 68% (STORCHILO, et al., 2019). Mulheres 

imunocompetentes em sua fase crônica da doença podem ter 

uma reativação dos cistos e ser capazes de transmitir o parasito 

para o feto, quando passam por um período de 

imunossupressão (BRASIL, 2018). 

O diagnóstico pode ser feito por métodos diretos e 

indiretos. Por método indireto, a sorologia é baseada na 

detecção dos anticorpos IgM, IgG, IgA e determinação da 

avidez de IgG. No Brasil os testes mais utilizados são o 

enzimaimunoensaio (ELISA); teste imunoenzimático de 

micropartículas (MEIA); quimioluminescência e 

eletroquimioluminescência; e imunoensaio fluorescente ligado 

a enzima (ELFA). Já no diagnóstico por métodos diretos, pode 
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ser por técnicas moleculares de Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR e PCR em tempo real), por isolamento 

(quando há cultivos celulares e inoculação em camundongos) e 

histológico ou imunohistológico (BRASIL, 2018). 

T. gondii pode causar diversas manifestações clínicas, 

desde uma doença leve e autolimitada até coriorretinite, 

meningoencefalite ou uma infecção devastadora. Essas 

crianças podem apresentar hidrocefalia, epilepsia, perda de 

visão e outros agravos. Todavia, a realização adequada do pré-

natal pode possibilitar um quadro clínico com sintomas mais 

leve ou assintomático, pois o diagnóstico e o tratamento das 

mulheres grávidas podem reduzir a taxa de transmissão e a 

gravidade das alterações morfológicas no feto (BISSATI, et al., 

2018). 

Em fevereiro de 2020 a Comissão Nacional de 

Incorporação e Tecnologia no Sistema Único de Saúde – 

CONITEC, durante a 85ª reunião ordinária, recomendou a 

ampliação do teste do pezinho para detecção da toxoplasmose 

congênita. Isso possibilita a descoberta ainda cedo de doenças 

no recém-nascido e início imediato do tratamento (BRASIL, 

2020).  

Com base na literatura e levando em consideração a 

importância e benefícios do diagnóstico precoce da 

toxoplasmose congênita, esse estudo teve por objetivo analisar 

as principais manifestações clínicas que acometem esses 

recém-nascidos infectados.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde 

foram utilizados artigos dos seguintes bancos de dados: 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de Periódicos 

CAPES/MEC, Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

A primeira etapa consistiu na definição da pergunta da 

pesquisa, buscando-se responder “quais as principais 

manifestações clínicas que aparecem em recém-nascidos 

diagnosticados com toxoplasmose congênita?” Tais 

manifestações são as evidências científicas de complicações 

da toxoplasmose. 

A segunda etapa consistiu na busca por artigos 

científicos para obtenção dessa resposta. O acesso a esses 

bancos de dados online foi realizado no mês de agosto de 2020, 

utilizando os descritores “Complicações  and Recém-nascidos 

and Toxoplasmose Congênita” e “Manifestações clínicas and 

Toxoplasmose Congênita”. 

Para a seleção dos artigos utilizou-se os seguintes 

critérios de inclusão: o texto deve ser completo; idioma do texto 

de ser em inglês, espanhol e português; a data de publicação 

dos artigos não deve ultrapassar 5 anos; os artigos devem 

abordar o tema em questão. Como critério de exclusão, após 

análise e leitura dos resumos, excluíram-se aqueles que não 

tinham relação ou tinham fuga do tema proposto, e artigos com 

duplicidade. 

A terceira etapa consistiu na leitura dos trabalhos 

selecionados, o que permitiu analisar os resultados e construir 

um instrumento com informações sobre cada artigo. Assim, 

cada trabalho foi caracterizado quanto a base de dados, título 

do artigo, autores, ano de publicação e resultados encontrados 
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acerca das manifestações clínicas. Na quarta e última etapa foi 

realizada a discussão dos resultados encontrados na literatura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos descritores “Manifestações Clínicas and 

Toxoplasmose Congênita”, utilizando-se os filtros selecionados, 

foram encontrados 4 artigos no Portal de Periódicos 

CAPES/MEC, onde apenas 1 artigo se enquadrou nos critérios 

após leitura. A partir dos descritores “Complicações and 

Recém-nascidos and Toxoplasmose Congênita”, com base nos 

mesmos filtros, foram encontrados um total de 44 artigos na 

BVS e SciELO. Desses artigos apenas 8 foram selecionados, 

sendo 7 encontrados na BVS e 1 na SciELO. 

Os artigos selecionados foram organizados em ordem 

crescente de acordo com ano de publicação. Na tabela 1, as 

informações dos artigos foram detalhadas conforme base de 

dados, título do artigo, autores, ano de publicação e resultados 

encontrados acerca das manifestações clínicas de crianças 

infectadas por T. gondii durante a gestação.  

 

Tabela 1.  Caracterização dos artigos selecionados de acordo 
com base de dados, título, autoria, ano de publicação e 
resultados.   

Base de 

dados 

Título Autores, ano de 

publicação 

Resultados 

encontrados 

CAPES/ME

C 

Alterações 

auditivas em 

crianças 

expostas a 

toxoplasmose 

FILHO, et al., 

2017 

Elevada ocorrência 

de alterações 

retrococleares. 
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durante a 

gestação. 

BVS High frequency 

of bone marrow 

depression 

during 

congenital 

toxoplasmosis 

therapy in a 

cohort of 

children 

identified by 

neonatal 

screening in 

Minas Gerais, 

Brazil. 

CARELLOS, et 

al., 2017. 

Eventos adversos 

hematológicos 

(anemia macrocítica 

e/ou neutropenia 

e/ou 

trombocitopenia) 

foram 

diagnosticados em 

44% das 190 

crianças. O evento 

adverso mais 

comum foi 

neutropenia (31%). 

BVS Report of an 

unsual case of 

anophthalmia 

and craniofacial 

cleft in a 

newborn with 

Toxoplasma 

gondii 

congenital 

infection. 

ARCE-

ESTRADA, et al., 

2017. 

Diagnóstico de 

fenda craniofacial 

esquerda tipo 3 

(classificação de 

Tassier), e 

anoftalmia 

ipsilateral. 

BVS Congenital 

Toxoplasmosis 

in Tunisia: 

Prenatal and 

neonatal 

diagnosis and 

postnatal 

follow-up of 35 

cases. 

BOUDAOUARA, 

et al., 2018. 

3 casos tinham 

coriorretinite ao 1º 

exame ocular 

clínico; 1 

apresentava 

sintomas 

neurológicos 

(convulsões) com 

DNA parasitário 

positivo no líquido 
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cefalorraquidiano; e 

1 teve danos 

oftalmológicos e 

neurológicos – 

coriorretinite e 

calcificações 

intracraniana na 

tomografia 

computadorizada.  

BVS Neonatal fever: 

A puzzling 

case. 

DUCROT, et al., 

2018. 

Linfopenia B 

reversível e 

hipogamaglobuline

mia. 

BVS Congenital 

toxoplasmosis 

in the United 

States: clinical 

and serologic 

findings in 

infants born to 

mothers treated 

during 

pregnancy. 

OLARIU, et al., 

2019. 

25 bebês com TC. 

10 diagnosticados 

com doença ocular, 

13 com calcificações 

cerebrais, 5 com 

hidrocefalia. 

BVS  Effects of 

congenital 

ocular 

toxoplasmosis 

on peripheral 

retinal vascular 

development in 

premature 

infants at low 

risk for 

retinopathy of 

prematurity. 

HASANREISOG

LU, et al., 2019. 

2 casos prematuros. 

Ambos foram 

detectados 

hidrocefalia. 

Retinocoroidite e 

calcificações no 

SNC. Menina com 

ROP (retinopatia da 

prematuridade) com 

vascularização 

retiniana 

interrompida, 

regiões avasculares 
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periféricas e 

descolamento da 

retina. 

SciELO Follow-up of 

Toxoplasmosis 

during 

pregnancy: ten-

year 

experience in a 

University 

Hospital in 

Southern 

Brazil. 

DIESEL, et al., 

2019. 

6 casos de TC. 2 

estavam 

relacionados a 

infecção vertical 

pelo parasita. Em 

ambos foram 

observados 

alterações no SNC, 

como 

ventriculomegalia 

cerebral e 

calcificações 

periventriculares. 1 

desenvolveu 

alterações 

neurológicas, 

oftalmológicas e 

auditivas, o outro 

teve títulos elevados 

de IgG. 

BVS Congenital 

toxoplasmosis 

presenting as 

eosinophilic 

encephalomyeli

tis with spinal 

cord 

hemorrhage. 

VERA, et al., 

2020. 

Exame extensivo 

demonstrou 

encefalomielite 

eosinofílica e 

hemorragias 

multifocais do 

cérebro e da medula 

espinhal. Exame 

fundoscópico 

revelou coriorretinite 

bilateral com cicatriz 

macular. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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De acordo com os dados obtidos dos artigos 

selecionados, percebeu-se que dentre as manifestações 

clínicas encontradas as alterações neurológicas são as mais 

frequentes, seguida de alterações oculares, craniofaciais, 

hematológicas e auditivas (Figura 1).  

As alterações neurológicas representam 38% das 

manifestações clínicas observadas. Um estudo realizado por 

Fontes e colaboradores (2019) mostra que a morbidade da 

toxoplasmose congênita está associada principalmente as 

sequelas neurológicas e oftalmológicas onde, no Brasil, elas 

estão presentes em cerca de 80% das crianças. 

A alta taxa de alterações oculares (33%) descrita nos 

artigos, corrobora com a alta prevalência de lesões 

retinocoroidais encontrada por Vasconcelos-Santos e 

colaboradores (2009). Esse estudo de coorte, realizado no 

sudeste brasileiro, descreve os resultados dos exames 

oftalmológicos realizados em recém-nascidos. Tais dados 

sugerem que muitas dessas lesões podem estar associadas a 

uma falha na estratégia de triagem neonatal, como também, 

pela falta de tratamento adequado ainda no pré-natal. 

 

Figura 1. Principais manifestações clínicas observadas em 

recém-nascidos com toxoplasmose congênita. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

As alterações do tipo auditivas foram pouco identificadas 

(10%), mas mesmo diante desse fato, estudos demonstraram 

que a toxoplasmose congênita é um indicador de risco para 

doenças auditivas, como a surdez e a perda auditiva 

neurossensorial, contudo tais manifestações podem apresentar 

um quadro clínico variável (FONTES et al., 2019). 

Um estudo comparou o potencial auditivo do tronco 

encefálico em bebês de 1 a 3 meses com e sem toxoplasmose 

congênita. Observou-se que 2 crianças não infectadas e 10 com 

TC apresentaram alterações no processo de maturação da via 

auditiva. Dos bebês com toxoplasmose congênita 10,7% 

apresentaram alterações neurológicas e 27% alguma alteração 

auditiva. Esses resultados mostram que uma criança com 

toxoplasmose possui um risco maior de desenvolver alterações 

auditivas, comparadas àquelas sem infecção. O 

comprometimento auditivo pode ser consequência de alguma 

Neurológicas
38%

Oculares 
33%

Craniofacial/
Cerebral

9%

Hematológica
s 

10%

Auditivas
10%

Neurológicas

Oculares

Craniofacial/Cerebral

Hematológicas

Auditivas
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disfunção do desenvolvimento da via auditiva que ainda está 

em fase de maturação. Assim, a necessidade de um 

acompanhamento regular das crianças com toxoplasmose 

enfatizando os aspectos auditivos torna-se essencial (FONTES 

et al., 2019). 

Um estudo realizado por Filho e colaboradores (2017) 

mostrou que a ocorrência de alterações auditivas em crianças 

expostas à toxoplasmose durante a gestação não diferiram das 

não expostas em relação à ocorrência de perda auditiva coclear 

e condutiva. Entretanto, apresentaram maior ocorrência de 

alteração retrococlear. Assim, a necessidade de avaliar o 

sistema auditivo torna-se imprecindível, sendo necessário o 

monitoramento do desenvolvimento das habilidades auditivas e 

de linguagem nessas crianças. A situação requer um 

tratamento precoce e um acompanhamento por uma equipe 

multidisciplinar de forma a avaliar e detectar essas possíveis 

alterações que podem repercutir negativamente no 

desenvolvimento (LEITE FILHO et al., 2017). 

Alterações hematológicas também são descritas na 

literatura. O sistema hematológico é responsável por funções 

importantes como o transporte de oxigênio (por meio das 

hemácias) e defesa  contra vários agentes infecciosos (por meio 

dos glóbulos brancos/leucócitos) (GUYTON e HALL, 2017). 

Diante dos casos de toxoplasmose congênita, um estudo 

realizado em Minas Gerais buscou investigar a influência da 

infecção nos eventos hematológicos em recém-nascidos com 

TC. Os dados mostraram que ocorre o comprometimento do 

sistema hematológico, ocasionando eventos adversos como 

anemia, hemoglobinopatias, neutropenia e trombocitopenia. A 

neutropenia é o evento mais comum entre os recém-nascidos 
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avaliados, ocasionando a diminuição dos neutrófilos, os quais 

são responsáveis por combater agentes infecciosos. Desse 

modo, os recém-nascidos tornam-se mais suscetíveis a 

infecções graves devido ao baixo volume de neutrófilos na 

corrente sanguínea (CARELLOS, et al., 2017). 

Um estudo realizado em um hospital universitário no Sul 

do Brasil, investigou a incidência dos casos sintomáticos de 

toxoplasmose congênita e avaliou seus sinais e sintomas. 

Percebeu-se mais uma vez que a frequência de sinais e 

sintomas neurológicos e neurossensoriais foi relativamente alto, 

com uma certa severidade nesses casos. Embora na América 

do Sul o parasito apresente cepas virulentas, a realização de 

um pré-natal inadequado ainda é um dos principais 

determinantes das manifestações clínicas decorrentes da 

infecção (BISCHOFF et al., 2015). 

Olariu e colaboradores (2019) avaliaram os resultados 

clínicos e sorológicos em 25 recém-nascidos com diagnóstico 

de TC cujas mães foram tratadas durante a gravidez. Os 

resultados sugeriram uma menor prevalência de alterações 

oculares (62,5%) e hidrocefalia (38,5%), mostrando a 

importância da realização do pré-natal e do diagnóstico em 

tempo hábil para a realização do tratamento. Em um estudo de 

coorte realizado anteriormente pelos mesmos pequisadores, 

mostraram que os recém-nascidos cujas mães não foram 

tratadas, 92,2% apresentaram doenças oculares e 67,7% 

apresentaram hidrocefalia.  

Na França, a frequência dos casos graves de 

toxoplasmose observadas em recém-nascidos teve uma 

notável diminuição após o ano de 1978, quando foi introduzida 

a triagem sorológica e o tratamento durante a gravidez de 
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mulheres infectadas por T. gondii. A partir daí, muitos países da 

Europa relataram a diminuição de achados oculares e 

calcificações intracranianas em virtude da implantação desses 

programas de triagem durante o pré-natal (OLARIU et al., 

2019). 

O acompanhamento pós-natal é igualmente importante, 

onde o diagnóstico e tratamento resultam em bom prognóstico. 

Fontes e colaboradores (2019) acompanharam recém-nascidos 

IgM+ anti-T gondii, e alguns exames como ultrassonografia 

transfontanela foram realizados com objetivo de avaliar a 

ocorrência de alterações e lesões cerebrais nos RNs e, quando 

necessário, realizava-se a tomografia computadorizada. As 

crianças que foram diagnosticadas com toxoplasmose 

passaram a ser submetidas ao tratamento com sulfadiazina, 

pirimetamina e ácido folínico em um período de um ano. 

Na Alemanha, dados indicam uma alta taxa de infecção 

por Toxoplasma gondii que pode variar de 20% a 77% 

dependendo da idade. Na França, dados da vigilância mostram 

que após a primoinfecção durante a gravidez aproximadamente 

12% das crianças apresentam sintomas clínicos ao nascer. 

Uma tríade clássica de manifestações que ocorre em apenas 

5% dos fetos afetados é a micro ou hidrocefalia, calcificações 

intracerebrais e retinocoroidite ou microftalmia (PLEYER et al., 

2019). 

Os membros da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS (CONITEC), em sua 85ª reunião ordinária 

recomendaram a ampliação do uso do teste do pezinho para a 

detecção da toxoplasmose congênita no âmbito do SUS, 

tornando pública a portaria n° 7 de 04 de março de 2020 que 

trata sobre o assunto (BRASIL, 2020). 
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O processo de triagem neonatal consiste em diagnosticar 

a infecção a partir da detecção do IgM específico para T.gondii. 

Tal triagem permite identificar os casos de TC antes do início 

dos sintomas graves, prevenindo assim a mortalidade e a 

incapacidade de desenvolvimento desses recém-nascidos 

(BRASIL, 2020). 

O teste do pezinho foi incluso no Programa de Triagem 

Neonatal com a finalidade de detectar doenças infecciosas e 

genéticas assintomáticas ao nascimento. Algumas gotas de 

sangue são colhidas no calcanhar do recém-nascido, onde são 

depositadas em papel filtro. Esse exame permite o diagnóstico 

precoce e tratamento de algumas doenças, dentre elas a 

fenilcetonúria (PKU), hipotireoidismo congênito (HC), 

hemoglobinopatias (Hb), fibrose cística (FC), hiperplasia 

adrenal congênita (HAC) e deficiência da biotinidase (DB) 

(ARDUINI et al., 2017). 

A inclusão da toxoplasmose no teste do pezinho 

complementar à triagem materna, foi sugerida por vários 

especialistas da área. O objetivo dessa triagem é que o 

diagnóstico seja realizado o quanto antes para que o tratamento 

seja eficaz nos primeiros anos de vida evitando a incidência de 

manifestações clínicas (BRASIL, 2020). 

Arduini e colaboradores (2017) investigaram o 

conhecimento das puérperas sobre o teste do pezinho. Das 75 

puérperas que buscaram atendimento na atenção primária, 

62,7% (n=47) gostariam de receber mais informações sobre o 

teste e 72% (n=54) não sabiam quais doenças poderiam ser 

detectadas pelo teste. Observou-se que as mães com maior 

grau de escolaridade eram as que tinham mais esclarecimentos 

sobre a finalidade e importância do teste do pezinho. Observou-
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se também que o profissional de saúde que informava sobre o 

teste foi o médico. Concluiu-se que o conhecimento das 

puérperas sobre o teste do pezinho é superficial e há uma 

necessidade de ações de educação permanente tanto para os 

profissionais como para as gestantes e puérperas. 

Com a finalidade de estabelecer critérios para confirmar 

ou excluir o diagnóstico em recém-nascidos atendidos em três 

unidades públicas de saúde em Goiânia, Goiás, Brasil, Storchilo 

e colaboradores (2019) realizaram uma triagem sorológica para 

a toxoplasmose a partir de sangue dos recém-nascidos 

coletado em papel filtro e amostra do sangue periférico das 

mães. A análise comparativa dos exames mostrou 

concordância quanto a detecção de IgG em 90,48% das 

amostras. Com base nesses resultados, a inclusão da triagem 

sorológica para toxoplasmose por  meio do teste do pezinho 

mostrou-se eficaz na detecção precoce da infecção por T. 

gondii. Com isso, os programas para as gestantes e recém-

nascidos, além de imprescindíveis, necessitam de 

padronização em todo o país (STORCHILO et al., 2019). 

CONCLUSÕES  

 

Observou-se um maior predomínio de manifestações 

clínicas do tipo neurológicas, seguido de alterações oculares, 

hematológicas, auditivas e craniofacial. Esses resultados 

mostram que uma criança com toxoplasmose possui um risco 

maior de desenvolver alterações se comparadas àquelas sem 

a infecção. Embora a cepa presente na América do Sul seja 

virulente, a realização inadequada de um pré-natal, ainda é um 

dos principais determinantes para infecção e para as 

manifestações clínicas.  
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A implantação de programas de triagem ainda no pré-

natal facilita o diagnóstico e consequentemente a aplicação de 

um tratamento adequado tanto para a mãe quanto para a 

criança. A ampliação do uso do teste do pezinho para a 

detecção da toxoplasmose congênita no âmbito do SUS incluso 

dentro do Programa de Triagem Neonatal torna-se um meio 

eficaz para a detecção e acompanhamento do binômio mãe e 

filho, sendo importante para identificar os casos de 

toxoplasmose congênita antes do início dos sintomas graves, 

prevenindo assim a mortalidade e a incapacidade de 

desenvolvimento desses recém-nascidos. 
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RESUMO: As Funções Executivas (FE) abarcam diferentes 
habilidades cognitivas consideradas essenciais aos seres 
humanos, seu desenvolvimento encontra-se mais intenso na 
infância. Este estudo objetivou realizar uma revisão integrativa 
de literatura sobre a eficácia de programas que contribuem para 
o desenvolvimento das FE das crianças no âmbito escolar. Foi 
realizado um levantamento nos bancos de dados Pubmed, 
LILACS, e Europe PubMed Central (PMC). A busca ocorreu 
utilizando descritores e palavras-chaves, tais como:  funções 
executivas, escola, intervenção educacional e crianças, assim 
como seus respectivos termos em inglês. Os critérios de 
inclusão estabelecidos foram: artigos publicados nos últimos 05 
anos, em idiomas inglês, português e espanhol, com 
abordagens quantitativas e qualitativas com participantes do 
público infantil, que realizaram intervenções para estimular as 
FE no contexto escolar. Os programas encontrados foram: 
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Treinamento musical; Mindfulness (CalmSpace); Estímulos 
emocionais de interação social; Jogos digitais; Atividades 
físicas e exercícios aeróbicos; FUNtervals; Programa 
educacional “Tools of the Mind”; Método Montessori clássico de 
alta fidelidade. Tais programas mostraram eficácia quanto ao 
aprimoramento das FE das crianças, estas apresentaram maior 
capacidade de atenção, resolução de problemas, memória de 
trabalho, dentre outros. Conclui-se, portanto, que os programas 
explicitados nos resultados podem ser eficazes no 
desenvolvimento e aprimoramento das FE das crianças em 
contexto escolar. Sugerimos que sejam realizadas pesquisas 
que correlacionem programas que estimulam as FE com o 
desempenho escolar de crianças. 
Palavras-chave: Ensino Fundamental e Médio. Intervenção 

Educacional Precoce. Função Executiva. Criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Neuropsicologia contemporânea, tem contribuído com 

estudos para compreender os aspectos que envolve o processo 

de aprendizagem do indivíduo através das habilidades 

cognitivas. Assim, estudos e pesquisas que abrange o campo 

das Funções Executivas (FE) têm crescido e ganhado espaço 

na Neuropsicologia (CAMPOS, 2016). 

As FE são habilidades cognitivas implicadas no 

estabelecimento de planejamento, objetivos, organização, 

atenção, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva que auxilia 

em mudanças de estratégias, tomada de decisão, 

autorregulação e habilidades sociais (LOURES et al., 2020).  

O aprimoramento das FE é de extrema importância, 

tendo em vista que auxilia na capacidade de resolução de 
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problemas, avaliação do próprio comportamento, e ajustando-o 

para melhor adaptação em diversos contextos (GAUDÊNCIO, 

2019). 

As FE abarcam diferentes habilidades cognitivas 

consideradas essenciais aos seres humanos e seu 

desenvolvimento ocorre de maneira mais intensa na infância. 

Essas habilidades cognitivas consistem na memória de 

trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório, 

consideradas assim, as três principais áreas das FE (DIAS; 

BATISTA; MECCA, 2020).  

A capacidade de alternar entre tarefas e flexibilizar o 

percurso quando preciso, a capacidade de resistência a 

distrações, a atenção seletiva ou focada, o autocontrole, a 

disciplina e a habilidade de armazenar informações de maneira 

temporária e conseguir manipulá-las mentalmente são 

componentes das FE, e estes por sua vez, auxiliam no 

desempenho acadêmico das crianças (GUIMARÃES; 

MEZZOMO; BERTOLDO, 2020).  

Alguns estudiosos apontam que a capacidade de 

resolução de problemas é o ponto primordial das FE, porque 

permite que o indivíduo avalie a competência das estratégias 

por ele pensadas, mantendo-as ou deixando-as, de acordo com 

as consequências e resultados adquiridos ao longo do caminho 

(ARAÚJO, 2019).  

AS FE orientam funções cognitivas, comportamentais e 

emocionais, e são presentes apenas em seres humanos, tendo 

como sua base no sistema neurológico, mais precisamente no 

córtex pré-frontal (FRIEDMAN; MIYAKE, 2017).  
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As FE podem se subdividir em três importantes áreas 

não completamente independentes, são elas: flexibilidade 

cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho (PEREIRA 

et al., 2020).  

A flexibilidade cognitiva é a capacidade do indivíduo a 

utilização do pensamento criativo e se ajustar à adaptação de 

mudanças, envolve a capacidade de alternar entre tarefas e 

flexibilizar o percurso quando preciso; o controle inibitório 

consiste na capacidade de resistência a distrações, inclui a 

inibição cognitiva, atenção seletiva ou focada, autocontrole e 

disciplina; a memória de trabalho é a habilidade de armazenar 

informações de modo temporário e conseguir manipulá-las 

mentalmente, inclui matemática mental, memória de trabalho 

verbal e memória de trabalho visoespacial (RAMOS et al., 

2019). 

O relacionamento entre estas dimensões pode ser 

melhor observado, em relações e comportamentos diário do 

indivíduo, como por exemplo: na realização de tarefas ao 

mesmo tempo, que requer a atenção e autocontrole, bem como 

na aptidão de manter bons relacionamentos interpessoais. Tais 

comportamentos são importantes para o desempenho escolar, 

profissional, interpessoal e intrapessoal (LIMA; SILVA, 2017).  

Habilidades relacionadas às FE são importantes para o 

desenvolvimento da criança, assim, estimular as FE através de 

intervenções, é fundamental para o desempenho escolar e 

social, tornando-se de grande valia que sejam aprimoradas no 

âmbito escolar, pois é um dos espaços de aprendizagem das 

crianças (ROTTA; BRIDI FILHO; BRIDI, 2016). 
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A demanda cognitiva equilibrada é um elemento 

estratégico para o aprendizado em crianças em idade escolar, 

tendo em vista que a percepção da dificuldade e facilidade está 

relacionada com as áreas do cérebro que estão conectadas 

com as emoções, requerendo das crianças um esforço para 

manter-se atentas e orientadas para o alcance de seus 

objetivos quando estão em situações percebidas como difíceis 

ou desagradáveis (KRAUSE; HOUNSELL; GASPARINI, 2020).   

Assim, torna-se de grande relevância realizar um 

levantamento bibliográfico sobre os principais programas 

utilizados no contexto escolar que auxiliam no desenvolvimento 

das FE das crianças. Analisando, dessa forma, estudos e 

pesquisas na comunidade científica sobre o tema em questão.  

Esta pesquisa constitui uma contribuição para a 

Neuropsicologia, educação e desenvolvimento infantil, pois 

trata-se de um estudo que pode auxiliar escolas a 

implementarem em seus currículos escolares programas que 

desenvolvam às FE das crianças, colaborando assim, para que 

as mesmas possuam um bom desempenho escolar e social, 

ajudando-as em seus processos intrapessoais e interpessoais. 

Nessa perspectiva, surge a seguinte problemática de 

pesquisa: Quais os principais programas que estimulam o 

desenvolvimento das funções executivas de crianças no 

contexto escolar?  

Portanto, o presente estudo teve como objetivo realizar 

uma revisão integrativa de literatura sobre evidências científicas 

em relação a eficácia de programas que contribuem para o 

desenvolvimento das FE das crianças no âmbito escolar. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa 

de literatura. Por definição, revisão integrativa de literatura é um 

estudo que possibilita a inclusão de pesquisas com diferentes 

enfoques metodológicos (CARNEIRO et al., 2020).   

 Para tanto, a literatura a ser pesquisada compreende o 

que já é conhecido e escrito sobre determinada questão de 

pesquisa, sendo, portanto, uma coleção de todos os escritos 

acadêmicos a respeito desse tópico estudado (SHUKLA, 2017).  

Tais escritos podem ser encontrados na forma de artigos 

revisados por pares, dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, livros, relatórios de conferências, dentre outros. 

Também podem incluir monografias escritas por outros alunos 

de graduação ou pós-graduação. Então, coletivamente, eles 

constituem a “literatura” (SHUKLA, 2017). 

Revisões de literatura examinam e avaliam o que outros 

estudos verificaram, ou seja, as descobertas feitas à respeito 

de questões ou problemas de pesquisa específicos. Uma 

literatura revisada determina o que deve ser escrito e como 

prosseguir com estudos ou pesquisas adicionais sobre aquele 

problema de pesquisa específico (MOHAMMED; AHMED, 

2018).  

Nesse sentido, uma revisão de literatura bem realizada 

ajuda a alcançar, entre outros, um trabalho clínico eficiente, 

economiza tempo e energia do pesquisador na coleta e análise 

de dados e facilita o trabalho de campo do pesquisador e de 

toda a equipe de pesquisa (MOHAMMED; AHMED, 2018). 
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Assim, o estudo foi construído de acordo com as 

seguintes etapas de construção: (1) definição do tema, 

problemática e objetivo de pesquisa; (2) construção das 

estratégias de busca e levantamento do material bibliográfico 

encontrado na literatura científica; (3) análise e avaliação crítica 

dos materiais encontrados; (4) exposição e discussão dos 

resultados encontrados; (5) apresentação da revisão integrativa 

de literatura na íntegra (PEREIRA et al., 2020). 

Frente ao exposto, para a realização da presente 

revisão, foram utilizadas as seguintes fontes de dados 

científicos para pesquisa: PubMed, Literatura Latino Americana 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Análise de 

Literatura Médica (Medline) e Europe PubMed Central (PMC), 

durante o período que compreendeu os meses de fevereiro a 

abril de 2020.  

Para o rastreio dos estudos científicos, foram realizadas 

combinações de descritores e palavras-chaves bases de dados, 

utilizando os operadores booleanos “AND” e “OR”, com base 

nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical 

Subject Headings (MeSH). O Quadro 1 ilustra as estratégias de 

busca utilizadas em cada base de dados científicas para o 

rastreamento dos estudos. 

O Quadro 1 ilustra as estratégias de busca utilizadas em 

cada base de dados para o rastreamento dos estudos. 
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Quadro 1. Estratégias de busca utilizadas por bases de dados. 

Bases de 
dados 

Estratégia de busca 

  
PubMed 

“Executive Function” and “Education, Primary 
and Secondary” and “Early Intervention, 
Educational” and Child 

  
LILACS 

“Função executiva” and Escola or 
“Intervenção educacional” and Criança 

  
EuropePMC 

“Executive Function” and "School 
intervention” and Child 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Para alcançar os estudos científicos correspondentes 

aos objetivos da presente revisão integrativa de literatura,  

foram estabelecidos como critérios de inclusão: limite temporal 

de artigos publicados nos últimos 05 anos, nos idiomas inglês, 

espanhol e português, de metodologia com abordagem 

quantitativa e qualitativa, com participantes do público infantil e 

que utilizaram intervenções no contexto escolar.  

Assim, pesquisas que não apresentaram uma 

classificação bem definida de FE, que não desenvolveram 

estudos envolvendo crianças no contexto escolar, revisões de 

literatura, cartas ao editor, estudos não realizados em humanos 

e que não estavam disponíveis para leitura na íntegra, foram 

excluídas do estudo.  
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Para sistematizar o processo de seleção dos artigos, 

optou-se pelo protocolo Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Assim, foi 

realizada a leitura dos títulos e posterior leitura dos resumos da 

literatura rastreada, e por último, foram lidas na íntegra as 

publicações que atendiam aos critérios de elegibilidade. 

 A análise dos dados foi conduzida por dois revisores, e 

quando houve discordância foi consultado um terceiro revisor.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme ilustra a Figura 1, a combinação dos 

descritores e palavras-chaves revelou (n=154) estudos, nas 

bases de dados PubMed (n=80), LILACS (n=32) e Europe PMC 

(n=42). Em seguida, estudos com título e resumo duplicado 

(n=12), e cujo conteúdo não estava adequado à proposta desta 

pesquisa (n=98), foram excluídos.  

No total, (n=44) artigos foram selecionados para sua 

leitura na íntegra, destes, verificou-se que (n=8) preencheram 

os critérios de elegibilidade, tornando-se dessa forma, o corpus 

da análise do presente estudo.  
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção de artigos nas 
bases de dados selecionadas. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O Quadro 2 ilustra os principais programas encontrados 

e o seu impacto nas FE das crianças no âmbito escolar, 

mediante a análise realizada para compor a presente revisão 

de literatura. 
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Quadro 2. Programas que estimulam o desenvolvimento das 
funções executivas na infância no contexto escolar. 

Autores Programas Conclusões 

SHEN et al. (2019) Treinamento 
musical 

Auxiliou no 
desenvolvimento 
do controle 
inibitório, memória 
de trabalho e 
flexibilidade 
cognitiva. 
 

JANZ; DAWE; 
WYLLIE, (2019) 
 

Mindfulness 
(CalmSpace) 

Aprimoramento da 
flexibilidade 
cognitiva, controle 
inibitório e 
atenção. 
 

SCRIMIN; 
MOSCARDINO; 
MASON (2019) 

Estímulos 
emocionais de 
interação social 

O material 
emocional 
negativo requer 
maiores recursos 
atencionais, e que 
crianças com 
maior 
autorregulação 
possuem maiores 
níveis de atenção. 
 

RAMOS; MELO 
(2016) 

Jogos digitais Melhoria na 
capacidade de 
resolução de 
problemas, 
atenção, da 
aprendizagem e 
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do comportamento 
pró-social das 
crianças.  
 

VAN DER NIET et 
al. (2016) 

Atividades físicas 
e exercícios 
aeróbicos  

Melhora 
significativa na 
memória de 
trabalho, 
flexibilidade 
cognitiva e 
inibição. 
 

MA; LE MARE; 
GURD (2015) 

FUNtervals Os exercícios 
intervalados de 
alta intensidade 
auxiliaram no 
desenvolvimento 
da atenção 
seletiva de 
crianças de 09 a 
11 anos de idade. 
 

Fonte: Autoria própria (2020). 
   

Dessa forma, diante dos resultados apresentados no 

Quadro 1, em virtude da diversidade de programas verificados 

na literatura consultada, torna-se imprescindível analisá-los 

mais detalhadamente. 

Uma pesquisa objetivou estudar o impacto do 

treinamento musical nas funções executivas das crianças. 

Participaram da pesquisa 61 crianças de um jardim de infância. 

Foi possível perceber que as FE foram promovidas por 

treinamento musical, tais como: controle inibitório, memória de 



PROGRAMAS QUE ESTIMULAM AS FUNÇÕES EXECUTIVAS DE 
CRIANÇAS NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 

209 
 

trabalho e flexibilidade cognitiva (SHEN et al., 2019). 

Corroborando com estudos científicos, que concluem que o 

treinamento musical pode provocar transformações em 

habilidades cognitivas (ROSÁRIO; LOREIRO, 2016). 

Mindfulness é uma atividade que foi elencada 

positivamente no desenvolvimento das funções executivas de 

crianças, essa atividade está melhor representada conforme 

ilustra a Figura 2. Foram encontrados estudos que mostraram 

a eficácia de programas de atenção plena em escola para 

aprimorar as funções executivas de crianças (JANZ; DAWE; 

WYLLIE, 2019; ZELAZO et al., 2018). Em um dos estudos, um 

total de 55 alunos participaram de um programa denominado 

CalmSpace, de atenção plena, oferecido por professores em 

sala de aula em dois turnos. Os resultados do programa, 

mostraram melhorias na flexibilidade cognitiva, controle 

inibitório e atenção dos alunos (JANZ; DAWE; WYLLIE, 2019). 

 

Figura 2. Prática de Mindfulness para crianças em contexto 
escolar. 

 
Fonte: Revista educação (2020). 
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Um dos estudos analisados, objetivou investigar 

recursos atencionais de 62 alunos do ensino fundamental na 

presença de estímulos emocionais de interação social que 

distraem referentes à escola, assim como se tais recursos de 

atenção são regidos pela autorregulação dos alunos, através da 

mensuração da variabilidade do período cardíaco e da dinâmica 

em sala de aula. Os resultados apontaram que o material 

emocional negativo requer maiores recursos atencionais do que 

imagens de representação positiva, e que crianças com maior 

autorregulação permaneceram mais concentradas em uma 

tarefa, em comparação com aquelas com menor 

autorregulação, utilizando assim, um maior nível de atenção 

(SCRIMIN; MOSCARDINO; MASON, 2019).   

Jogos digitais é um potencial em relação a capacidade 

de resolução de problemas, o que foi possível encontrar em um 

estudo utilizando essa atividade com alunos em sala de aula, 

porém, os resultados também apontaram para uma diminuição 

no desempenho da atenção (RAMOS et al., 2016; RAMOS, 

2019).  

Em uma outra pesquisa realizada em duas escolas 

públicas brasileiras com 17 crianças com idades entre 7 e 9 

anos, realizou a utilização de jogos digitais como atividades 

extraclasse, resultando em indicativos que essa ferramenta 

digital promove ganhos às habilidades cognitivas, como na 

capacidade de atenção e resolução de problemas, contribuindo 

assim, nos processos de aprendizagem escolar dos alunos 

(RAMOS; MELO, 2016). Tal achado, corrobora com Rivero, 

Querino e Alves (2012) e Li et al. (2010), de que os jogos digitais 
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potencializam a capacidade de atenção, pois exige do jogador 

que focalize sua atenção, o expondo a vários estímulos visuais 

e auditivos.  

Exercícios aeróbicos e atividades físicas também foram 

consideradas atividades que promovem as FE. Um estudo 

quase experimental composto por 53 crianças, com o objetivo 

de analisar os efeitos de um programa de educação física, com 

exercícios aeróbicos e atividades físicas, realizou uma 

intervenção de duração de 22 semanas, onde as crianças do 

grupo de intervenção participaram duas vezes por semana. 

Como resultado, através dos testes Stroop, Digit Span e 

Trailmaking, foi possível observar uma melhora significativa na 

memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e inibição (VAN 

DER NIET et al., 2016).   

FUNtervals, conforme ilustra Figura 3, foi um outro 

programa analisado por um estudo para avaliar se esta 

atividade auxilia no aprimoramento da atenção seletiva das 

crianças. Os FUNtervals são atividades intervaladas de alta 

intensidade, os exercícios duram 4 minutos e que consistem em 

ações que usam o corpo inteiro para complementar uma 

história. O estudo foi composto por 88 alunos de 7 salas de 

aulas do 3 ao 5 ano em que a atenção seletiva foi comparada 

entre dias sem atividade e dias úteis. Foi possível identificar que 

houve uma correlação positiva em relação ao FUNtervals e 

atenção seletiva. Os exercícios intervalados de alta intensidade 

auxiliaram no desenvolvimento da atenção seletiva de crianças 

de 09 a 11 anos de idade (MA; LE MARE; GURD, 2015).   

Os achados reafirmam a ideia de Howie e Pate (2012), 

em que de acordo com seu modelo teórico em que atestam que 
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as funções cognitivas mediam a relação de atividade física e 

sucesso acadêmico. Segundo o modelo, a prática de esportes 

e o nível de atividade física são preditores de funções 

executivas, como a atenção, influenciando no processo de 

aprendizagem escolar.  

 

Figura 3. FUNtervals - Intervalos de exercício para crianças. 

 
Fonte: Forever Fit Science (2020). 

 

Um programa educacional Tools of the Mind 

(Ferramentas da Mente) foi encontrado entre os estudos 

analisados, este programa consiste em uma abordagem 

aplicada em crianças no jardim de infância, que abarca as 

funções executivas em atividades de alfabetização, matemática 

e ciências. Este estudo foi realizado com 759 crianças, onde 

crianças em que tiveram implantadas em suas salas de aulas 

esse programa, obtiveram um desempenho significativo melhor 

na memória operacional, processamento de informações e 

resolução de problemas, em relação a crianças nas salas de 

aula de controle (BLAIR; RAVER, 2015).  

Por último, um outro método foi tido como resultado 

satisfatório na comunidade científica, onde foi possível obter 
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como resultado ganhos significativos no aprimoramento das 

funções executivas de crianças no âmbito escolar, assim como 

em relação à matemática, leitura e habilidades sociais (LILARD, 

2015). Este método consiste no método Montessori, cujo 

objetivo é harmonizar o corpo, a inteligência e a vontade da 

criança, onde estas têm a liberdade de escolha de materiais e 

onde querem utilizá-los em sala de aula (MONTESSORI, s.d). 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados apresentados, foi possível 

identificar que programas como o treinamento musical, 

atividades físicas, exercícios aeróbicos e jogos digitais 

contribuem para a melhoria da atenção, da capacidade de 

resolução de problemas, da memória, do processamento de 

informações, dentre outros.  

Portanto, conclui-se que as essas atividades podem ser 

eficazes no desenvolvimento e aprimoramento de funções 

executivas de crianças em contexto escolar, colaborando 

assim, com o bem-estar biopsicossocial do público infantil. Pois, 

além de auxiliarem em seu processo de aprendizagem escolar, 

também os auxiliam em suas relações interpessoais e 

intrapessoais.  

Assim, entende-se que essa presente revisão contribui 

de maneira significativa com a Neuropsicologia, 

desenvolvimento infantil e educação, em que traz como 

resultado possíveis programas de intervenção para a 

estimulação de FE de crianças em âmbito escolar, auxiliando 
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assim, escolas a implementarem em seus currículos escolares 

programas que desenvolvam às FE do público infantil. 

Considera-se como limitação do estudo, que diante dos 

artigos analisados, não foi possível realizar uma correlação dos 

programas com o desempenho escolar de crianças, sendo 

portanto esta, uma sugestão temática para a realização de 

futuras pesquisas. 
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RESUMO: As Funções Executivas (FE) abarcam diferentes 
habilidades cognitivas consideradas essenciais aos seres 
humanos, seu desenvolvimento encontra-se mais intenso na 
infância. Este estudo objetivou realizar uma revisão integrativa 
de literatura sobre a eficácia de programas que contribuem para 
o desenvolvimento das FE das crianças no âmbito escolar. Foi 
realizado um levantamento nos bancos de dados Pubmed, 
LILACS, e Europe PubMed Central (PMC). A busca ocorreu 
utilizando descritores e palavras-chaves, tais como:  funções 
executivas, escola, intervenção educacional e crianças, assim 
como seus respectivos termos em inglês. Os critérios de 
inclusão estabelecidos foram: artigos publicados nos últimos 05 
anos, em idiomas inglês, português e espanhol, com 
abordagens quantitativas e qualitativas com participantes do 
público infantil, que realizaram intervenções para estimular as 
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FE no contexto escolar. Os programas encontrados foram: 
Treinamento musical; Mindfulness (CalmSpace); Estímulos 
emocionais de interação social; Jogos digitais; Atividades 
físicas e exercícios aeróbicos; FUNtervals; Programa 
educacional “Tools of the Mind”; Método Montessori clássico de 
alta fidelidade. Tais programas mostraram eficácia quanto ao 
aprimoramento das FE das crianças, estas apresentaram maior 
capacidade de atenção, resolução de problemas, memória de 
trabalho, dentre outros. Conclui-se, portanto, que os programas 
explicitados nos resultados podem ser eficazes no 
desenvolvimento e aprimoramento das FE das crianças em 
contexto escolar. Sugerimos que sejam realizadas pesquisas 
que correlacionem programas que estimulam as FE com o 
desempenho escolar de crianças. 
Palavras-chave: Ensino Fundamental e Médio. Intervenção 

Educacional Precoce. Função Executiva. Criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Neuropsicologia contemporânea, tem contribuído com 

estudos para compreender os aspectos que envolve o processo 

de aprendizagem do indivíduo através das habilidades 

cognitivas. Assim, estudos e pesquisas que abrange o campo 

das Funções Executivas (FE) têm crescido e ganhado espaço 

na Neuropsicologia (CAMPOS, 2016). 

As FE são habilidades cognitivas implicadas no 

estabelecimento de planejamento, objetivos, organização, 

atenção, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva que auxilia 

em mudanças de estratégias, tomada de decisão, 

autorregulação e habilidades sociais (LOURES et al., 2020).  
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O aprimoramento das FE é de extrema importância, 

tendo em vista que auxilia na capacidade de resolução de 

problemas, avaliação do próprio comportamento, e ajustando-o 

para melhor adaptação em diversos contextos (GAUDÊNCIO, 

2019). 

As FE abarcam diferentes habilidades cognitivas 

consideradas essenciais aos seres humanos e seu 

desenvolvimento ocorre de maneira mais intensa na infância. 

Essas habilidades cognitivas consistem na memória de 

trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório, 

consideradas assim, as três principais áreas das FE (DIAS; 

BATISTA; MECCA, 2020).  

A capacidade de alternar entre tarefas e flexibilizar o 

percurso quando preciso, a capacidade de resistência a 

distrações, a atenção seletiva ou focada, o autocontrole, a 

disciplina e a habilidade de armazenar informações de maneira 

temporária e conseguir manipulá-las mentalmente são 

componentes das FE, e estes por sua vez, auxiliam no 

desempenho acadêmico das crianças (GUIMARÃES; 

MEZZOMO; BERTOLDO, 2020).  

Alguns estudiosos apontam que a capacidade de 

resolução de problemas é o ponto primordial das FE, porque 

permite que o indivíduo avalie a competência das estratégias 

por ele pensadas, mantendo-as ou deixando-as, de acordo com 

as consequências e resultados adquiridos ao longo do caminho 

(ARAÚJO, 2019).  

AS FE orientam funções cognitivas, comportamentais e 

emocionais, e são presentes apenas em seres humanos, tendo 
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como sua base no sistema neurológico, mais precisamente no 

córtex pré-frontal (FRIEDMAN; MIYAKE, 2017).  

As FE podem se subdividir em três importantes áreas 

não completamente independentes, são elas: flexibilidade 

cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho (PEREIRA 

et al., 2020).  

A flexibilidade cognitiva é a capacidade do indivíduo a 

utilização do pensamento criativo e se ajustar à adaptação de 

mudanças, envolve a capacidade de alternar entre tarefas e 

flexibilizar o percurso quando preciso; o controle inibitório 

consiste na capacidade de resistência a distrações, inclui a 

inibição cognitiva, atenção seletiva ou focada, autocontrole e 

disciplina; a memória de trabalho é a habilidade de armazenar 

informações de modo temporário e conseguir manipulá-las 

mentalmente, inclui matemática mental, memória de trabalho 

verbal e memória de trabalho visoespacial (RAMOS et al., 

2019). 

O relacionamento entre estas dimensões pode ser 

melhor observado, em relações e comportamentos diário do 

indivíduo, como por exemplo: na realização de tarefas ao 

mesmo tempo, que requer a atenção e autocontrole, bem como 

na aptidão de manter bons relacionamentos interpessoais. Tais 

comportamentos são importantes para o desempenho escolar, 

profissional, interpessoal e intrapessoal (LIMA; SILVA, 2017).  

Habilidades relacionadas às FE são importantes para o 

desenvolvimento da criança, assim, estimular as FE através de 

intervenções, é fundamental para o desempenho escolar e 

social, tornando-se de grande valia que sejam aprimoradas no 
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âmbito escolar, pois é um dos espaços de aprendizagem das 

crianças (ROTTA; BRIDI FILHO; BRIDI, 2016). 

A demanda cognitiva equilibrada é um elemento 

estratégico para o aprendizado em crianças em idade escolar, 

tendo em vista que a percepção da dificuldade e facilidade está 

relacionada com as áreas do cérebro que estão conectadas 

com as emoções, requerendo das crianças um esforço para 

manter-se atentas e orientadas para o alcance de seus 

objetivos quando estão em situações percebidas como difíceis 

ou desagradáveis (KRAUSE; HOUNSELL; GASPARINI, 2020).   

Assim, torna-se de grande relevância realizar um 

levantamento bibliográfico sobre os principais programas 

utilizados no contexto escolar que auxiliam no desenvolvimento 

das FE das crianças. Analisando, dessa forma, estudos e 

pesquisas na comunidade científica sobre o tema em questão.  

Esta pesquisa constitui uma contribuição para a 

Neuropsicologia, educação e desenvolvimento infantil, pois 

trata-se de um estudo que pode auxiliar escolas a 

implementarem em seus currículos escolares programas que 

desenvolvam às FE das crianças, colaborando assim, para que 

as mesmas possuam um bom desempenho escolar e social, 

ajudando-as em seus processos intrapessoais e interpessoais. 

Nessa perspectiva, surge a seguinte problemática de 

pesquisa: Quais os principais programas que estimulam o 

desenvolvimento das funções executivas de crianças no 

contexto escolar?  

Portanto, o presente estudo teve como objetivo realizar 

uma revisão integrativa de literatura sobre evidências científicas 
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em relação a eficácia de programas que contribuem para o 

desenvolvimento das FE das crianças no âmbito escolar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa 

de literatura. Por definição, revisão integrativa de literatura é um 

estudo que possibilita a inclusão de pesquisas com diferentes 

enfoques metodológicos (CARNEIRO et al., 2020).   

 Para tanto, a literatura a ser pesquisada compreende o 

que já é conhecido e escrito sobre determinada questão de 

pesquisa, sendo, portanto, uma coleção de todos os escritos 

acadêmicos a respeito desse tópico estudado (SHUKLA, 2017).  

Tais escritos podem ser encontrados na forma de artigos 

revisados por pares, dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, livros, relatórios de conferências, dentre outros. 

Também podem incluir monografias escritas por outros alunos 

de graduação ou pós-graduação. Então, coletivamente, eles 

constituem a “literatura” (SHUKLA, 2017). 

Revisões de literatura examinam e avaliam o que outros 

estudos verificaram, ou seja, as descobertas feitas à respeito 

de questões ou problemas de pesquisa específicos. Uma 

literatura revisada determina o que deve ser escrito e como 

prosseguir com estudos ou pesquisas adicionais sobre aquele 

problema de pesquisa específico (MOHAMMED; AHMED, 

2018).  

Nesse sentido, uma revisão de literatura bem realizada 

ajuda a alcançar, entre outros, um trabalho clínico eficiente, 

economiza tempo e energia do pesquisador na coleta e análise 
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de dados e facilita o trabalho de campo do pesquisador e de 

toda a equipe de pesquisa (MOHAMMED; AHMED, 2018). 

Assim, o estudo foi construído de acordo com as 

seguintes etapas de construção: (1) definição do tema, 

problemática e objetivo de pesquisa; (2) construção das 

estratégias de busca e levantamento do material bibliográfico 

encontrado na literatura científica; (3) análise e avaliação crítica 

dos materiais encontrados; (4) exposição e discussão dos 

resultados encontrados; (5) apresentação da revisão integrativa 

de literatura na íntegra (PEREIRA et al., 2020). 

Frente ao exposto, para a realização da presente 

revisão, foram utilizadas as seguintes fontes de dados 

científicos para pesquisa: PubMed, Literatura Latino Americana 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Análise de 

Literatura Médica (Medline) e Europe PubMed Central (PMC), 

durante o período que compreendeu os meses de fevereiro a 

abril de 2020.  

Para o rastreio dos estudos científicos, foram realizadas 

combinações de descritores e palavras-chaves bases de dados, 

utilizando os operadores booleanos “AND” e “OR”, com base 

nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical 

Subject Headings (MeSH). O Quadro 1 ilustra as estratégias de 

busca utilizadas em cada base de dados científicas para o 

rastreamento dos estudos. 

O Quadro 1 ilustra as estratégias de busca utilizadas em 

cada base de dados para o rastreamento dos estudos. 
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Quadro 1. Estratégias de busca utilizadas por bases de dados. 

Bases de 
dados 

Estratégia de busca 

  
PubMed 

“Executive Function” and “Education, Primary 
and Secondary” and “Early Intervention, 
Educational” and Child 

  
LILACS 

“Função executiva” and Escola or 
“Intervenção educacional” and Criança 

  
EuropePMC 

“Executive Function” and "School 
intervention” and Child 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Para alcançar os estudos científicos correspondentes 

aos objetivos da presente revisão integrativa de literatura,  

foram estabelecidos como critérios de inclusão: limite temporal 

de artigos publicados nos últimos 05 anos, nos idiomas inglês, 

espanhol e português, de metodologia com abordagem 

quantitativa e qualitativa, com participantes do público infantil e 

que utilizaram intervenções no contexto escolar.  

Assim, pesquisas que não apresentaram uma 

classificação bem definida de FE, que não desenvolveram 

estudos envolvendo crianças no contexto escolar, revisões de 

literatura, cartas ao editor, estudos não realizados em humanos 

e que não estavam disponíveis para leitura na íntegra, foram 

excluídas do estudo.  
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Para sistematizar o processo de seleção dos artigos, 

optou-se pelo protocolo Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Assim, foi 

realizada a leitura dos títulos e posterior leitura dos resumos da 

literatura rastreada, e por último, foram lidas na íntegra as 

publicações que atendiam aos critérios de elegibilidade. 

 A análise dos dados foi conduzida por dois revisores, e 

quando houve discordância foi consultado um terceiro revisor.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme ilustra a Figura 1, a combinação dos 

descritores e palavras-chaves revelou (n=154) estudos, nas 

bases de dados PubMed (n=80), LILACS (n=32) e Europe PMC 

(n=42). Em seguida, estudos com título e resumo duplicado 

(n=12), e cujo conteúdo não estava adequado à proposta desta 

pesquisa (n=98), foram excluídos.  

No total, (n=44) artigos foram selecionados para sua 

leitura na íntegra, destes, verificou-se que (n=8) preencheram 

os critérios de elegibilidade, tornando-se dessa forma, o corpus 

da análise do presente estudo.  
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção de artigos nas 
bases de dados selecionadas. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O Quadro 2 ilustra os principais programas encontrados 

e o seu impacto nas FE das crianças no âmbito escolar, 

mediante a análise realizada para compor a presente revisão 

de literatura. 
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Registros encontrados 
após eliminar duplicados 

(n=132) 
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Quadro 2. Programas que estimulam o desenvolvimento das 
funções executivas na infância no contexto escolar. 

Autores Programas Conclusões 

SHEN et al. (2019) Treinamento 
musical 

Auxiliou no 
desenvolvimento 
do controle 
inibitório, memória 
de trabalho e 
flexibilidade 
cognitiva. 
 

JANZ; DAWE; 
WYLLIE, (2019) 
 

Mindfulness 
(CalmSpace) 

Aprimoramento da 
flexibilidade 
cognitiva, controle 
inibitório e 
atenção. 
 

SCRIMIN; 
MOSCARDINO; 
MASON (2019) 

Estímulos 
emocionais de 
interação social 

O material 
emocional 
negativo requer 
maiores recursos 
atencionais, e que 
crianças com 
maior 
autorregulação 
possuem maiores 
níveis de atenção. 
 

RAMOS; MELO 
(2016) 

Jogos digitais Melhoria na 
capacidade de 
resolução de 
problemas, 
atenção, da 
aprendizagem e 
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do comportamento 
pró-social das 
crianças.  
 

VAN DER NIET et 
al. (2016) 

Atividades físicas 
e exercícios 
aeróbicos  

Melhora 
significativa na 
memória de 
trabalho, 
flexibilidade 
cognitiva e 
inibição. 
 

MA; LE MARE; 
GURD (2015) 

FUNtervals Os exercícios 
intervalados de 
alta intensidade 
auxiliaram no 
desenvolvimento 
da atenção 
seletiva de 
crianças de 09 a 
11 anos de idade. 
 

Fonte: Autoria própria (2020). 
   

Dessa forma, diante dos resultados apresentados no 

Quadro 1, em virtude da diversidade de programas verificados 

na literatura consultada, torna-se imprescindível analisá-los 

mais detalhadamente. 

Uma pesquisa objetivou estudar o impacto do 

treinamento musical nas funções executivas das crianças. 

Participaram da pesquisa 61 crianças de um jardim de infância. 

Foi possível perceber que as FE foram promovidas por 

treinamento musical, tais como: controle inibitório, memória de 



SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA 
TEMPORARIAMENTE ASSOCIADA AO SARS-COV-2 (PIMS-TS): 

REVISÃO DE LITERATURA. 

229 
 

trabalho e flexibilidade cognitiva (SHEN et al., 2019). 

Corroborando com estudos científicos, que concluem que o 

treinamento musical pode provocar transformações em 

habilidades cognitivas (ROSÁRIO; LOREIRO, 2016). 

Mindfulness é uma atividade que foi elencada 

positivamente no desenvolvimento das funções executivas de 

crianças, essa atividade está melhor representada conforme 

ilustra a Figura 2. Foram encontrados estudos que mostraram 

a eficácia de programas de atenção plena em escola para 

aprimorar as funções executivas de crianças (JANZ; DAWE; 

WYLLIE, 2019; ZELAZO et al., 2018). Em um dos estudos, um 

total de 55 alunos participaram de um programa denominado 

CalmSpace, de atenção plena, oferecido por professores em 

sala de aula em dois turnos. Os resultados do programa, 

mostraram melhorias na flexibilidade cognitiva, controle 

inibitório e atenção dos alunos (JANZ; DAWE; WYLLIE, 2019). 

 

Figura 2. Prática de Mindfulness para crianças em contexto 
escolar. 

 
Fonte: Revista educação (2020). 
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Um dos estudos analisados, objetivou investigar 

recursos atencionais de 62 alunos do ensino fundamental na 

presença de estímulos emocionais de interação social que 

distraem referentes à escola, assim como se tais recursos de 

atenção são regidos pela autorregulação dos alunos, através da 

mensuração da variabilidade do período cardíaco e da dinâmica 

em sala de aula. Os resultados apontaram que o material 

emocional negativo requer maiores recursos atencionais do que 

imagens de representação positiva, e que crianças com maior 

autorregulação permaneceram mais concentradas em uma 

tarefa, em comparação com aquelas com menor 

autorregulação, utilizando assim, um maior nível de atenção 

(SCRIMIN; MOSCARDINO; MASON, 2019).   

Jogos digitais é um potencial em relação a capacidade 

de resolução de problemas, o que foi possível encontrar em um 

estudo utilizando essa atividade com alunos em sala de aula, 

porém, os resultados também apontaram para uma diminuição 

no desempenho da atenção (RAMOS et al., 2016; RAMOS, 

2019).  

Em uma outra pesquisa realizada em duas escolas 

públicas brasileiras com 17 crianças com idades entre 7 e 9 

anos, realizou a utilização de jogos digitais como atividades 

extraclasse, resultando em indicativos que essa ferramenta 

digital promove ganhos às habilidades cognitivas, como na 

capacidade de atenção e resolução de problemas, contribuindo 

assim, nos processos de aprendizagem escolar dos alunos 

(RAMOS; MELO, 2016). Tal achado, corrobora com Rivero, 

Querino e Alves (2012) e Li et al. (2010), de que os jogos digitais 
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potencializam a capacidade de atenção, pois exige do jogador 

que focalize sua atenção, o expondo a vários estímulos visuais 

e auditivos.  

Exercícios aeróbicos e atividades físicas também foram 

consideradas atividades que promovem as FE. Um estudo 

quase experimental composto por 53 crianças, com o objetivo 

de analisar os efeitos de um programa de educação física, com 

exercícios aeróbicos e atividades físicas, realizou uma 

intervenção de duração de 22 semanas, onde as crianças do 

grupo de intervenção participaram duas vezes por semana. 

Como resultado, através dos testes Stroop, Digit Span e 

Trailmaking, foi possível observar uma melhora significativa na 

memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e inibição (VAN 

DER NIET et al., 2016).   

FUNtervals, conforme ilustra Figura 3, foi um outro 

programa analisado por um estudo para avaliar se esta 

atividade auxilia no aprimoramento da atenção seletiva das 

crianças. Os FUNtervals são atividades intervaladas de alta 

intensidade, os exercícios duram 4 minutos e que consistem em 

ações que usam o corpo inteiro para complementar uma 

história. O estudo foi composto por 88 alunos de 7 salas de 

aulas do 3 ao 5 ano em que a atenção seletiva foi comparada 

entre dias sem atividade e dias úteis. Foi possível identificar que 

houve uma correlação positiva em relação ao FUNtervals e 

atenção seletiva. Os exercícios intervalados de alta intensidade 

auxiliaram no desenvolvimento da atenção seletiva de crianças 

de 09 a 11 anos de idade (MA; LE MARE; GURD, 2015).   

Os achados reafirmam a ideia de Howie e Pate (2012), 

em que de acordo com seu modelo teórico em que atestam que 



SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA 
TEMPORARIAMENTE ASSOCIADA AO SARS-COV-2 (PIMS-TS): 

REVISÃO DE LITERATURA. 

232 
 

as funções cognitivas mediam a relação de atividade física e 

sucesso acadêmico. Segundo o modelo, a prática de esportes 

e o nível de atividade física são preditores de funções 

executivas, como a atenção, influenciando no processo de 

aprendizagem escolar.  

 

Figura 3. FUNtervals - Intervalos de exercício para crianças. 

 
Fonte: Forever Fit Science (2020). 

 

Um programa educacional Tools of the Mind 

(Ferramentas da Mente) foi encontrado entre os estudos 

analisados, este programa consiste em uma abordagem 

aplicada em crianças no jardim de infância, que abarca as 

funções executivas em atividades de alfabetização, matemática 

e ciências. Este estudo foi realizado com 759 crianças, onde 

crianças em que tiveram implantadas em suas salas de aulas 

esse programa, obtiveram um desempenho significativo melhor 

na memória operacional, processamento de informações e 

resolução de problemas, em relação a crianças nas salas de 

aula de controle (BLAIR; RAVER, 2015).  

Por último, um outro método foi tido como resultado 

satisfatório na comunidade científica, onde foi possível obter 
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como resultado ganhos significativos no aprimoramento das 

funções executivas de crianças no âmbito escolar, assim como 

em relação à matemática, leitura e habilidades sociais (LILARD, 

2015). Este método consiste no método Montessori, cujo 

objetivo é harmonizar o corpo, a inteligência e a vontade da 

criança, onde estas têm a liberdade de escolha de materiais e 

onde querem utilizá-los em sala de aula (MONTESSORI, s.d). 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados apresentados, foi possível 

identificar que programas como o treinamento musical, 

atividades físicas, exercícios aeróbicos e jogos digitais 

contribuem para a melhoria da atenção, da capacidade de 

resolução de problemas, da memória, do processamento de 

informações, dentre outros.  

Portanto, conclui-se que as essas atividades podem ser 

eficazes no desenvolvimento e aprimoramento de funções 

executivas de crianças em contexto escolar, colaborando 

assim, com o bem-estar biopsicossocial do público infantil. Pois, 

além de auxiliarem em seu processo de aprendizagem escolar, 

também os auxiliam em suas relações interpessoais e 

intrapessoais.  

Assim, entende-se que essa presente revisão contribui 

de maneira significativa com a Neuropsicologia, 

desenvolvimento infantil e educação, em que traz como 

resultado possíveis programas de intervenção para a 

estimulação de FE de crianças em âmbito escolar, auxiliando 
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assim, escolas a implementarem em seus currículos escolares 

programas que desenvolvam às FE do público infantil. 

Considera-se como limitação do estudo, que diante dos 

artigos analisados, não foi possível realizar uma correlação dos 

programas com o desempenho escolar de crianças, sendo 

portanto esta, uma sugestão temática para a realização de 

futuras pesquisas. 
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RESUMO: A adolescência se coloca na história natural humana 
como um período de muitas transformações e vulnerabilidades. 
A gravidez nessa fase se projeta como fenômeno multifatorial e 
não isento de riscos, tanto à mãe quanto ao bebê. Tendo isso 
em vista, objetivou-se realizar uma revisão da literatura sobre 
os dados mais recentes acerca da temática gravidez na 
adolescência. Foi feita revisão bibliográfica nas bases Scielo e 
MedLine com os descritores: gravidez na adolescência, 
adolescência e gestação, sendo selecionados 19 artigos. A 
gravidez na adolescência é um fenômeno que engloba fatores 
políticos, econômicos, culturais e sociais muito complexos e 
heterogêneos. Sua ocorrência se relaciona diretamente com 
morbidade e mortalidade neonatal, e a abordagem educativa é 
a que se mostra mais eficaz. Portanto, importa que a educação 
sexual seja regra na pauta acadêmica brasileira, haja vista é a 
intervenção mais efetiva. Apesar das fragilidades, a 
adolescência é uma faixa etária prioritária para que essas 
intervenções sejam aventadas e executadas, graças sobretudo 
à labilidade cognitiva e comportamental do adolescente. 

mailto:aron.aquino@upe.br
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Palavras-chave: Gravidez na Adolescência. Educação sexual. 

Saúde pública. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A adolescência se coloca na história natural humana não 

só como um período de muitas transformações, mas também 

como uma fase repleta de vulnerabilidades e riscos. A transição 

para puberdade e início da vida sexual cada vez mais precoces, 

associados ao planejamento familiar incerto e multiplicidade de 

parceiros são alguns fatores que contribuem para o crescimento 

da gravidez na adolescência (SBP, 2019). 

Esta condição é definida como o estado gravídico 

estabelecido entre 10 e 19 anos, tem se tornado uma 

preocupação mundial para os sistemas de saúde. Acontecendo 

em cerca de 25,0% do total das gestações, principalmente em 

países em desenvolvimento, o declínio lento em países 

desenvolvidos é um reflexo claro da educação e da prática do 

planejamento familiar. As gestações na adolescência não são 

planejadas em até 80,0% das vezes (LEFTWICH; ALVES, 

2017). 

Relações sexuais desprotegidas, uso incorreto e 

descontínuo dos métodos contraceptivos, dificuldades na 

negociação com o parceiro para o uso do preservativo, além do 

acesso precário à informação e aos métodos contraceptivos 

aumentam as taxas de gravidez não planejadas. Entretanto, os 

fatores sociais e biológicos que aumentam as chances de 

gravidez precoce são múltiplos, como por exemplo, a exposição 

a condições adversas durante a infância e adolescência, 

história familiar de gravidez na adolescência, instabilidade 

familiar e baixos níveis educacionais (SVANEMYR, 2020).  
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As consequências da gestação nesta fase da vida são 

diversas. O desenvolvimento da parentalidade e a tomada de 

responsabilidades legais e econômicas são habilidades que na 

adolescência são dificilmente adquiridas e muitas vezes nem 

chegam a ser desenvolvidas de modo satisfatório. Isso ocorre 

devido a imaturidade e falta de independência dos 

adolescentes, aumentando fatores que podem levar ao 

abandono da criança gerada por uma gravidez não 

programada, bem como o aumento da taxa de abortamentos 

realizados de forma clandestina (SBP, 2019). 

Ademais, deve-se pontuar que a gravidez na adolescência 

traz consigo complicações orgânicas e biológicas, 

representando riscos para a vida da genitora e do bebê. A 

gravidade desse processo se correlaciona com a idade da 

adolescente, sendo um grupo de risco maior as meninas com 

menos de 16 anos, principalmente se passados menos de 2 

anos desde a menarca. Filhos de mães adolescentes têm 

usualmente menor peso ao nascer, maiores taxas de 

prematuridade, além de outras complicações obstétricas que 

comprometem a saúde do binômio mãe-bebê (SVANEMYR, 

2020).  

O acesso precário aos cuidados básicos de higiene e de 

saúde agravam a morbimortalidade da mãe adolescente e de 

seu filho. Estressantes biopsicossociais, o apoio familiar 

escasso e o abandono também desempenham papéis de 

destaque no adoecimento da mãe adolescente. Soma-se a isso 

a fraca cobertura da rede de cuidado à saúde mental, que 

infelizmente é uma realidade nos países em desenvolvimento 

(GAUSMAN et al., 2019). 

Outras questões que merecem destaque são as 

consequências orgânicas múltiplas, tais como morbidade 
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materna e neonatal superiores às da população em geral, 

abandono escolar, abandono de menor, conflito familiar e de 

outras formas de sofrimento psicossocial complexas 

(GOVENDER; NAIDOO; TAYLOR, 2019).  

A gravidez na adolescência afeta diretamente a vida de 

milhares de jovens, por vezes mantendo vivos os ciclos 

intergeracionais de pobreza. Apesar de não ser um fenômeno 

restrito a uma classe social apenas, há predileção pelos 

estratos menos privilegiados da sociedade. Com isso, percebe-

se que a ineficácia ou até mesmo a ausência de políticas 

públicas são questões que trazem à tona ainda mais a 

vulnerabilidade do adolescente em relação ao direito à vida e à 

saúde. Ressalte-se também a negligência acerca das 

abordagens e ações estratégicas adotadas a respeito dessas 

temáticas, que geralmente ocorrem em grupos (SOUZA 

JUNIOR et al., 2018)  

Este evento afeta eminentemente as trajetórias dessas 

vidas ao impulsionar as meninas à maternidade antes de 

estarem preparadas física, emocional ou financeiramente 

(GAUSMAN et al., 2019). 

Ademais, abordar esse tema em um país como o Brasil, 

com profundas desigualdades sociais, raciais/étnicas e de 

gênero, exige bastante esforço, com o desenvolvimento de um 

arcabouço teórico e de competências técnicas, além da empatia 

e do respeito à vida das adolescentes. Sendo sujeitos de seus 

próprios direitos, estes deveriam estar em processo de 

aprendizagem do autocuidado, da autonomia e do 

conhecimento acerca da sexualidade como algo inerente à vida 

em sociedade (SBP, 2019). 

Portanto, a educação acerca da saúde sexual e 

reprodutiva aos adolescentes brasileiros é uma questão muito 
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importante e deve ser abordada como uma questão de saúde 

pública, adotando-se uma perspectiva preventiva e ressaltando 

a importância do diálogo e de ações estratégicas eficazes 

(GAUSMAN et al., 2019). 

Desse modo, o presente estudo tem por objetivo realizar 

uma revisão da literatura sobre os dados mais recentes acerca 

da gravidez na adolescência e suas implicações na vida das 

pessoas.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura com fins 

de compreender os fenômenos relacionados à gravidez na 

adolescência, compreendendo as repercussões físicas, 

mentais, sociais e econômicas, além dos aspectos gerais dessa 

fase da vida, os fatores que tornam difícil a prevenção da 

gestação e os mecanismos sociais que amparam a adolescente 

que deseja evitar a gravidez. 

A busca das produções bibliográficas ocorreu de janeiro 

a agosto de 2020, nos bancos de dados públicos disponíveis 

on-line, favorecendo a descoberta de novos conhecimentos 

acerca de gravidez na adolescência. O estudo foi concentrado 

nas plataformas Medical Literature Analysis and Retrievel 

Online (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO). 

Para os artigos encontrados nas bases de pesquisa 

foram utilizados os seguintes descritores: “gravidez na 

adolescência”, “adolescência” e “gestação”, traduzindo-os, 

quando necessário, para a compatibilidade da plataforma de 

pesquisa que apresentar o idioma em inglês. Foram utilizados 

os operadores booleanos: ‘AND’ e ‘OR’. Foram incluídos artigos 
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contendo os três descritores utilizados no título e/ou resumo, 

publicados entre 2015 e 2020, com livre acesso aos textos 

completos. Inicialmente, foram encontrados 572 resumos, que 

foram lidos em busca dos trabalhos que abordassem a gravidez 

na adolescência. Após aplicar o critério de inclusão e ler os 

resumos, foram selecionados 136 artigos, que foram lidos na 

íntegra. 90 artigos foram excluídos por não apresentarem os 

três descritores simultaneamente, 15 trabalhos estavam 

duplicados e 12 trabalhos estavam em outras línguas que não 

o português ou o inglês. Foram utilizados 19 por atenderem aos 

objetivos do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil, os adolescentes representam 23,00% da 

população. Apesar da expectativa de vida mais longa e da taxa 

de fertilidade da mulher brasileira cada vez menor, a 

porcentagem de adolescentes ainda é alta em comparação aos 

países desenvolvidos (SBP, 2019). 

O período cronológico que compreende a adolescência 

não é o mesmo em todas as literaturas. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS, 2017) recomenda definir adolescência como 

estando locada entre 10 e 20 anos incompletos. A mesma 

recomendação é acatada pelo Ministério de Saúde do Brasil. 

Outros autores definem a adolescência como o período entre 

13 e 19 anos (LEFTWICH; ALVES, 2017). A natureza fluida e 

incerta da definição cronológica da adolescência deve-se, em 

parte, ao seu início cada vez mais precoce. A Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) afirma que o início da 

adolescência é abreviado em até 3 meses a cada década, 

sabendo-se que, há cerca de 50 anos, iniciava-se por volta dos 
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14 anos e hoje as transformações se iniciam bem mais cedo 

para a maioria das meninas (SBP, 2019). 

A SBP e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos 

dos Estados Unidos (DHHS) definem a adolescência como uma 

fase de extremas mudanças. Enfatiza que, apesar de 

aparentemente ser um período de intempéries, a adolescência 

é uma janela de oportunidade para a experimentação e 

aquisição de competências. De forma sucinta, o adolescente 

experimenta cinco principais formas de desenvolvimento: físico, 

cognitivo, social, emocional e moral. O engajamento com o 

mundo externo é uma marca fundamental da fase. Nesta idade, 

há crescimento somático, maior interesse em atividades novas, 

desenvolvimento da criticidade e as relações estabelecidas com 

seus semelhantes tornam-se mais variadas e complexas (SBP, 

2019; USDHHS, 2018).  

A miscelânea complexa de transformações faz da 

adolescência também um período de vulnerabilidades. A 

iniciação sexual cada vez mais cedo aliada à puberdade 

também cada vez mais precoce são responsáveis, em parte, 

pelo crescente número de problemas relacionados ao sexo sem 

segurança, dentre os quais a gravidez na adolescência se 

coloca como um desafio singular, cuja resolução depende de 

múltiplos esforços e recursos dos sistemas de saúde (IBGE, 

2016; OMS, 2017). 

Por volta dos 11 anos de idade, a maioria dos 

adolescentes já possui noções mínimas de reprodução 

humana, principalmente no que concerne ao mecanismo do 

intercurso sexual e aos papéis exercidos por cada gênero na 

produção de gametas e fertilização do oócito. Entretanto, 

estudos realizados demonstram que esta oferta mínima de 

conhecimento é na sua maioria pobre e superficial, sobretudo 
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no que concerne à fisiologia da gestação e como evitá-la. As 

informações adquiridas pelos adolescentes provêm, em sua 

maior parte, da mídia não especializada, da família, do convívio 

social ou da escola e muitas vezes são informações 

insuficientes ou equivocadas (HADJICHAMBIS et al., 2016). 

A prática do sexo responsável é um desafio à faixa etária 

adolescente. Em estudo conduzido por Ramos et al. (2018), 

evidenciou-se que, entre adolescentes do sexo feminino de 

uma escola no Maranhão, com média de 16 anos de idade, 

65,90% das alunas sexualmente ativas não haviam utilizado 

qualquer forma de contracepção até a data do estudo, apesar 

de  88,10% da população total do estudo, sexualmente ativas 

ou não, terem declarado ter conhecimento de pelo menos um 

método contraceptivo. Destas, 69,80% declararam ter recebido 

a informação por parte da genitora. Das jovens que tinham 

conhecimento sobre contracepção, 90% diz saber sobre a 

‘camisinha’ masculina.  

O preservativo masculino, quando usado de forma ideal, 

tem uma média de 5 falhas/ano em um grupo de 100 mulheres 

em uso do método. Em seu uso habitual, o número de 

falhas/ano em um grupo de 100 mulheres pode chegar a 21, o 

que é muito elevado. É importante ressaltar que se define como 

‘eficaz’ um método que garante menos de 1 falha/ano em um 

grupo de 100 mulheres. Os métodos de maior eficácia e os 

métodos de longa duração são os de menor aderência na 

população adolescente (BOROVAC-PINHEIRO; JESUS; 

SURITA, 2019). Dessa forma, fica evidente a menor aderência 

dos adolescentes aos métodos contraceptivos mais eficazes, 

provavelmente pela transmissão informal e fragmentada da 

informação. 
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A gravidez na adolescência é um problema de ordem 

nacional e mundial, com índices especialmente altos em países 

em desenvolvimento. No Brasil, os adolescentes representam 

23,00% da população e respondem por 18,00% dos nascidos 

vivos em território nacional (SBP, 2019). Apesar da taxa de 

fertilidade da adolescente ter diminuído na América Latina como 

um todo, caindo de 84 por 1000 em 1990 para 65 por 1000 em 

2015, o número de adolescentes (até 20 anos de idade) 

grávidas pela primeira vez tem aumentado desde a década de 

1990. Esse dado chama atenção para a importância do 

problema na América Latina. Apesar dos esforços, o continente 

ainda amarga a segunda posição mundial em taxas de gravidez 

na adolescência (DONGARWAR; SALIHU, 2019). 

O Brasil possui a sétima maior taxa de gravidez de 

adolescentes da América do Sul, de acordo com dados que se 

referem ao período de 2006 a 2015. Dentre estas meninas, 60% 

não exercem nenhuma atividade laboral nem estudam, sete em 

cada dez são autodeclaradas negras (MARTINEZ; ROZA, 

2020). No ano de 2015, a região Nordeste teve o maior número 

de mães adolescentes, concentrando 180 mil nascidos ou 32% 

do total. Em segundo lugar vem a região Sudeste, com 179,2 

mil (32%), seguida pela região Norte com 81,4 mil (14%), a 

região Sul (62.475 – 11%) e a Centro Oeste (43.342 – 8%). 

Diante de dados tão significativos, medidas urgentes de 

planejamento e ações são necessárias com intuito de mudar 

essa realidade (SBP, 2019).  

Todavia, o Ministério da Saúde evidencia uma queda no 

valor absoluto de gravidezes entre adolescentes brasileiras de 

10 a 19 anos segundo dados do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC), como se observa na Figura 1. O 

número de gestações na adolescência decaiu 26,37% entre o 
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ano 2000 e o ano de 2010, uma média de 20.000 evitadas por 

ano. Entre 2010 e 2018 a redução foi de 17,4%, pouco mais de 

12.000 gravidezes evitadas por ano. 

 

Figura 1: Número de gravidezes da adolescência em função do 

ano. 

Fonte: Adaptada de Brasil (2018). 

  

As Regiões Sul e Centro-Oeste do país são as de 

menores índices de gravidez na adolescência e esse achado 

pode ser atribuído à disseminação do uso de métodos 

contraceptivos, bem como à implementação da educação 

sexual e reprodutiva em diversas partes do país, observando-

se a expansão de iniciativas como a Caderneta de Saúde do 

Adolescente (SBP, 2019). 

Martinez; Roza (2020) estimaram a relação entre o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) e as taxas de gravidez na 

adolescência nas diversas regiões e mesorregiões brasileiras. 

Observou-se que o IDH e a taxa de gravidez na adolescência 

se associam de maneira inversa. Outro dado interessante 
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destacado pelo estudo em questão foi que, de 2000 a 2016, a 

taxa de gravidez na adolescência regrediu em todas as regiões 

brasileiras. Entretanto, o Índice Moran, que mede a correlação 

da variável gravidez na adolescência com a variável espacial, 

aumentou de 0,59 em 2010 para 0,64 em 2016, evidenciando a 

desigualdade entre as regiões brasileiras quando se considera 

a velocidade de decréscimo do número de adolescentes 

grávidas (p < 0,01 em todos os anos analisados de 2000 a 

2016).  

A gravidez na adolescência é um fenômeno que engloba 

fatores políticos, econômicos, culturais e sociais muito 

complexos e heterogêneos. Geralmente, o problema é 

encarado sob diferentes perspectivas: décadas atrás não era 

considerada um problema, pelo contrário, a adolescência era 

vista como o período ideal para se engravidar, pois, no 

imaginário popular, a juventude extrema era sinônimo também 

de fertilidade extrema. Tão logo a menina tinha sua menarca, 

seu casamento era arranjado. Tão logo casava-se, os filhos 

eram planejados. Mesmo atualmente, nas sociedades de classe 

baixa a gravidez na adolescência é encarada muitas vezes 

como uma ocorrência normal. Em sociedades de classe média 

e alta, já é vista principalmente com estigma, dificultando o 

acesso à educação formal e ao mercado de trabalho (YAKUBU; 

SALISO, 2018).   

O casamento infantil também é um agente importante na 

manutenção da problemática da gravidez na adolescência. A 

OMS (2017), em seu compilado de recomendações para a 

saúde do adolescente postula que o casamento de garotas 

antes dos 18 anos deve ser desencorajado. Para tal, é 

preconizado que os líderes mundiais se empenhem em 

intervenções combinadas com a família, exercendo papel educativo 



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

249 
 

e desencorajador do matrimônio precoce. De modo semelhante, é 

recomendado no mesmo escrito que a gravidez antes dos 20 

anos de idade seja desencorajada através da informação, de 

programas de educação sexual e saúde, da aquisição de 

habilidades para a vida, da contracepção e do aconselhamento 

e educação escolar.  

Entretanto, a realidade observada principalmente em 

países subdesenvolvidos e emergentes difere muito do ideal. 

Na África subsaariana, por exemplo, mais de dois terços das 

gestações de meninas entre 15 e 19 anos são planejadas e 

ocorrem na vigência do casamento. Ainda que o número 

relativo de adolescentes casadas tenha decaído em alguns 

destes países, como na Zâmbia, em que a taxa caiu de 41,6% 

em 2007 para 31,4% em 2015, é fato que o casamento na 

infância e adolescência ainda representa um grave problema 

nessa comunidade (SVANEMYR, 2020). A América do Sul 

detém a maior taxa de gravidezes não planejadas no mundo, 

cerca de 96 a cada 100 no período de 2010-2014 

(DONGARWAR; SALIHU, 2019). Nas comunidades em que o 

casamento na infância ainda é uma realidade, é esperado que 

a adolescente engravide ainda no primeiro ano de matrimônio 

(SVANEMYR, 2020). Essa exigência social imposta sobre elas 

aliada à desigualdade de gênero e à escassez de 

oportunidades aumentam drasticamente as taxas de gravidez 

nesta fase, assim como as taxas de complicações advindas 

dela.  

Independentemente de como isto é encarado por uma 

nação, etnia ou crença, de forma pejorativa ou positiva, suas 

consequências ao binômio mãe-bebê são inegáveis, quase 

invariavelmente acrescendo perigos importantes. A 

adolescência é um importante fator de risco isolado para 
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trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia e anemia materna 

(DONGARWAR; SALIHU, 2019). A média de peso dos recém-

nascidos é menor em comparação aos filhos de gestante 

adulta, assim como o APGAR. Crescem as chances de 

síndromes genéticas e dismorfismos, de infecções neonatais e 

de tocotraumatismos. Aumenta a necessidade de alguma 

intervenção intensiva em UTI neonatal, assim como é preciso 

intervir com maior frequência na amamentação de má 

qualidade, com maior dificuldades na pega e no 

estabelecimento de laços maternos com o recém-nascido 

(STONER et al., 2019).  

A gravidez na adolescência, sobretudo a não planejada, 

também aumenta substancialmente as taxas de abortamento 

ilegal inseguro. A indução precipitada de abortamento e a 

manipulação indevida da cavidade uterina determina maior 

risco de abortamento incompleto, abortamento infectado, 

hemorragia, trauma irreversível aos órgãos pélvicos e até 

mesmo morte (DONGARWAR; SALIHU, 2019). Abortamentos 

clandestinos são responsáveis por até 10% de todas as mortes 

maternas na África subsaariana (SVANEMYR, 2020). 

Os índices de psicose, disforia e depressão puerperais 

são maiores no pós-parto de mães adolescentes. O abandono 

de recém-nascido, tanto pela mãe quanto pelo pai, também é 

maior nessa situação. Sabe-se ainda que filhos de mães 

adolescentes usualmente tomam menos vacinas, são menos 

vistos por pediatras e sofrem mais bullying em comparação aos 

filhos de mães adultas (SBP, 2019).  

A gestação na adolescência é também causa comum de 

abandono escolar, principalmente se uma segunda gravidez 

não consegue ser evitada, o que reflete na baixa qualificação 

profissional, no desemprego ou subemprego, sendo observada 
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baixa salarial considerável, reduzindo o potencial econômico da 

família e perpetuando a pobreza, sobretudo nos países 

subdesenvolvidos e emergentes (DONGARWAR; SALIHU, 

2019; STONER et al., 2019). 

Esses dados corroboram para maior morbidade e 

mortalidade materno-infantis das gestações na adolescência, 

especialmente para as mães menores de 16, e mais 

especialmente ainda para menores de 14 anos (SBP, 2019). 

Apesar do número de gestantes adolescentes ter declinado 

globalmente desde os anos 2000, a gravidez e as complicações 

do parto foram as principais causas de morte em adolescentes 

de 15 a 19 anos no ano de 2016 na África subsaariana 

(SVANEMYR, 2020).  

Outro agravante importante é a dificuldade de se evitar 

uma gravidez subsequente. Estima-se que entre 23 e 63% das 

mães adolescentes engravidem novamente em um período 

médio de 18 meses pós-parto no Brasil. A segunda gestação é 

não planejada em até dois terços das vezes. A adesão da mãe 

a métodos anticoncepcionais é geralmente inadequada, 

principalmente a adesão a métodos contraceptivos de longa 

duração, dispositivos intrauterinos e implantes (BOROVAC-

PINHEIRO; JESUS; SURITA, 2019). 

Como já foi frisado, a promoção do conhecimento é a 

principal ferramenta para se trabalhar com os adolescentes. 

Então, a educação sexual e reprodutiva é uma peça-chave a 

ser implementada no ensino brasileiro, havendo mais de uma 

abordagem para o tema, e muitas possibilidades de 

posicionamento do sujeito interventor. 

Hadlichambis et al. (2016), em seus escritos defende a 

intervenção atrelada à pesquisa como estratégia de 

enfrentamento à desinformação e a suas consequências 
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(gravidez não planejada e Infecções sexualmente 

transmissíveis - ISTs). No estudo conduzido no Chipre, mais de 

6.000 adolescentes foram submetidos a pré e pós-teste a 

respeito da reprodução humana (antes e depois da intervenção 

ser aplicada), e foi evidenciado significativo aumento do nível 

de conhecimento sobre o tema em ambos os sexos, mas 

principalmente no sexo feminino. 

Intervenções baseadas em educação sexual e 

reprodutiva, incentivo à escolaridade além de treinamentos 

vocacionais e prevenção de ISTs têm se mostrado eficazes na 

redução da gravidez indesejada na adolescência e também na 

redução do abandono escolar (SARNQUIST et al., 2017). 

Alguns sistemas sociais com costumes arcaicos apelam 

atualmente para a abstinência sexual completa como forma de 

enfrentamento à gravidez na adolescência. Apesar de ser um 

método eficaz, a efetividade é muito baixa, sendo aplicável com 

êxito em grupos seletos, sobretudo os religiosos ortodoxos e 

grupos étnicos que pregam o celibato pré-nupcial. Entretanto, a 

educação sexual baseada em abstinência sexual se 

demonstrou inefetiva em retardar o início sexual e reduzir a 

gravidez na adolescência na maior parte dos locais em que 

foram empregadas ao redor do mundo (RABBITTE; 

ENRIQUEZ, 2019). 

 

CONCLUSÃO 

 

Após a análise dos artigos que contribuíram para essa 

revisão, evidencia-se a importância de discutir a gravidez na 

adolescência em todos os âmbitos da sociedade. Isso porque 

muitos tabus poderão ser quebrados, bem como a cadeia da 

desinformação acerca dessas questões, através da promoção 
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do debate e do esclarecimento de dúvidas a respeito de 

temáticas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva dos 

adolescentes. Sendo assim, o autoconhecimento e 

conhecimentos acerca dos métodos de planejamento familiar, 

quando difundidos adequadamente, contribuirão para a 

formação dos adolescentes brasileiros, e consequentemente, 

para a redução da taxa de gravidez nesta fase. 

Com base na realidade exposta neste trabalho, torna-se 

evidente que políticas educacionais voltadas à saúde sexual e 

reprodutiva devem ser oferecidas ao jovem. A ausência de 

mecanismos dessa natureza determina maior 

morbimortalidade, e convém que se previna esse desfecho.   

Diante desse cenário, devido à grande quantidade de 

consequências negativas para a vida e o desenvolvimento dos 

adolescentes, torna-se necessário para uma abordagem 

melhor desse tema, a implementação de programas com o 

objetivo de oferecer informações confiáveis, abrir um canal de 

diálogo com os jovens e, com isso, diminuir a incidência da 

gravidez na adolescência, como também abordar a importância 

dos papéis parentais e trabalhar a assistência de pré-natal. 

Dessa maneira, pode-se contribuir para a redução da taxa de 

gravidez precoce e abortamento inseguro, além de ajudar na 

promoção do desenvolvimento adequado da criança fruto de 

uma gravidez na adolescência. 

Além disso, cabe destacar a necessidade de mais 

estudos sobre esse tema, principalmente estudos focados nos 

fatores relacionados à gravidez na adolescência, inclusive 

avaliando a melhor metodologia a ser utilizada para abordar 

esse tema com os jovens, pois observa-se poucos estudos bem 

desenhados para avaliar a abordagem metodológica mais 

adequada. Ademais, é necessário estudar as condições 
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biológicas, psicológicas, sociais, econômicas, educacionais e 

culturais desses jovens para que, a partir de uma melhor 

compreensão dessa complexidade, seja possível contribuir de 

forma significativa para a elaboração de políticas públicas mais 

eficazes que contribuam para a solução dessa problemática. 

Sendo assim, a melhor compreensão da realidade dos 

adolescentes e a busca de metodologias mais eficazes na 

abordagem do tema, devem ser o foco de novos estudos na 

área. 
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RESUMO: O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), é 
um dos transtornos mentais diagnosticados desde a 
adolescência, onde nesta faixa etária, o adolescente pode 
apresentar prejuízos em seu desempenho diário, se 
configurando como um desafio aos profissionais de saúde. 
Diante do exposto, o trabalho objetivou analisar a produção 
científica sobre a Assistência de Enfermagem no cuidado ao 
adolescente com este transtorno. Trata-se de uma revisão 
integrativa de literatura, nas bases LILACS, CINAHL, EMBASE 
e PUBMED, entre o período de 2015 a 2020, que resultou na 
seleção de 27 artigos para compor a matriz de síntese. A partir 
dessa matriz, foram identificadas as necessidades de 
Enfermagem que devem estruturar o Processo de Enfermagem 
voltado para esse público, bem como os princípios 
recomendados para realizar o acolhimento, a consulta e o 
diagnóstico de Enfermagem, e os norteadores para as 
intervenções e os resultados esperados desse cuidado. 
Ademais, foi observada durante a realização desta revisão que 
os profissionais com maior propriedade no tema são mais 
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capazes de desenvolver um cuidado mais efetivo, uma vez que 
é necessário uma postura resolutiva, congruente, empática, 
integral, e inclusiva para a família/rede de apoio já que esse 
adolescente não deve ser isolado de seu contexto social e não 
está limitado apenas ao transtorno psiquiátrico 
Palavras-chave: Enfermagem. Saúde Mental. Adolescente. 

Transtorno da Personalidade Borderline. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A adolescência pode ser compreendida, segundo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para efeitos de lei, 

como a fase da vida compreendida na faixa etária entre doze a 

dezoito anos (BRASIL, 1990). No referente ao adoecimento 

mental nesta idade, estima-se que 10% a 20% da população 

infanto-juvenil sofra com transtornos mentais e destes, 3% a 4% 

precisam de tratamento intensivo (GOMES et al., 2015).  

Um adolescente com transtorno mental pode apresentar 

prejuízos em seu desempenho funcional, alterando sua 

capacidade em realizar atividades do seu cotidiano de modo 

satisfatório. Devido a isso, a identificação precoce, a percepção 

dos fatores de risco e de indícios de sofrimento psíquico, além 

de um diagnóstico formal e correto devem ser identificados 

precocemente. Para Lopes et al (2016), para a existência de um 

transtorno psiquiátrico, em adolescentes, já é possível 

encontrar seus indícios em uma consulta clínica. 

Entende-se que adolescentes, comumente, não 

demonstram boa aderência aos tratamentos ou recusam os 

procedimentos clínicos e exames laboratoriais; além disso, não 

comparecem às sessões psicológicas adequadamente, e 
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alguns fazem uso inapropriado dos medicamentos prescritos. 

Desse modo, são consideradas pessoas difíceis de lidar. 

Um dos transtornos mentais que afeta os adolescentes 

é o Transtorno de Personalidade Borderline (TPB). Esta palavra 

vem do dicionário inglês, onde border significa borda, limite, 

margem, e line, significa linha. Com isso, no português, este 

transtorno também é chamado de Transtorno de Personalidade 

Limítrofe (CASSIANO, 2015). 

Indivíduos acometidos por este transtorno, apresentam 

um desequilíbrio psicodinâmico caracterizado por uma 

instabilidade emocional, impulsividade, comportamento 

narcisista/manipulativo, transtornos de identidade, forte 

intolerância a rejeição ou abandono (real ou imaginário), 

problemas de relacionamento interpessoal, bem como 

comportamentos autolesivos, podendo expressar ou não, 

desejo suicida (GUILÉ, 2018; LOPES, 2017). 

Em relação ao seu humor, o indivíduo com borderline 

apresenta uma variação de humor dentro de um tempo curto, o 

que significa que seu humor pode ser alterado em segundos, 

minutos ou, no máximo, em horas. Além disso, muitos pacientes 

convivem com a depressão, que é resultado de um sentimento 

de rejeição muito forte, que faz com que o indivíduo se sinta 

solitário e queira se isolar cada vez mais (GRILO et al.; 2016). 

Choukas-Bradley et al. (2020) e Grilo et al (2016)  

destacaram a promiscuidade sexual e as perversões na busca 

de afeto na TPB, e até mesmo, o uso de drogas para chamarem 

a atenção para si, fugirem do sentimento de abandono ou até 

mesmo por uma busca pela identidade. 

As causas deste transtorno são complexas, porém 

entende-se que inclui o ambiente familiar em que o adolescente 
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se encontra, de fatores hereditários e culturais, sendo 

desencadeado sobretudo a partir da adolescência, com 

predisponentes baseados no contexto de desenvolvimento 

infantil do indivíduo (GUILÉ et al., 2018; MILJKOVITCH et al., 

2018; ZANANINI et al., 2020).  

Também pode-se citar que as disfunções no apego 

parental está fortemente associadas ao desenvolvimento deste 

transtorno, sendo essas disfunções possivelmente precipitadas 

por situações de negligência, abuso infantil, maus tratos, além 

da separação maternal (GUILÉ et al., 2018; MILJKOVITCH et 

al., 2018; ZANANINI et al., 2020). 

Em relação a atuação da Enfermagem, frente ao 

adolescente com possível diagnóstico de TPB, ou já confirmado 

e/ou em tratamento, o Enfermeiro tem na sua consulta, um 

momento privilegiado de comunicação e acolhimento, e esta 

deve acontecer em um clima que inspire confiança, respeito e 

sigilo. Também é necessário que o adolescente esteja aberto e 

receptivo ao processo. 

Quanto ao diagnóstico do transtorno, muitos autores 

concordam que este é melhor quando realizado no período da 

adolescência, ou no início da vida adulta. Mas, também pode 

ocorrer em outras faixas de idade, sendo predominantes as 

mesmas características. A observação das relações familiares 

também é necessária para o diagnóstico, devido à grande 

possibilidade das causas surgirem dessa relação (GRILO et al, 

2016). 

Diante do exposto, é necessário que os profissionais da 

Enfermagem compreendam e elaborem estratégias voltadas 

para o acolhimento de adolescentes com TPB. 
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Com isso, o referido estudo tem como objetivo analisar a 

produção científica dos últimos cinco anos, sobre a Assistência 

de Enfermagem no cuidado ao adolescente com Transtorno de 

Personalidade Borderline (TPB). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de 

literatura, que é definida como um instrumento de obtenção, 

identificação, análise e síntese das publicações referentes a um 

tema específico. Esta permite construir análise ampla da 

literatura, abordando inclusive discussões sobre métodos e 

resultados (WHITTEMORE; KNALF, 2005). 

Foram realizadas as seguintes etapas, segundo os 

fundamentos e conceitos de revisão integrativa de Whittemore 

e Knalf (2005): realização da pergunta de pesquisa; escolha dos 

critérios de inclusão e exclusão; busca na bases de dados 

previamente escolhidas; seleção por leitura do título, seguida 

pela seleção por escolha do resumo e por último, escolha pela 

leitura completa; organização dos estudos incluídos; 

interpretação das evidências encontradas; e síntese do 

conhecimento. 

Este estudo teve como propósito responder a seguinte 

questão norteadora, através das evidências achadas na 

literatura: “Quais os Cuidados de Enfermagem ao adolescente 

com Transtorno de Personalidade Borderline?”. A revisão foi 

realizada por discentes de Enfermagem, durante outubro de 

2020. 

Para atingir os objetivos, os seguintes critérios de 

inclusão foram selecionados: artigos completos, originais, 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO ADOLESCENTE COM 
TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE 

262 
 

revisões de literatura, ensaios teóricos, estudos de casos, 

relatos de experiência; e outros que se relacionam com a 

questão norteadora, além de terem sido publicados dentro do 

período de 2015 à 2020, e estarem nos idiomas português, 

inglês e espanhol. 

Os critérios de exclusão foram: estudos que fugissem a 

temática; estudos repetidos; artigos em outras línguas que não 

as definidas, e artigos publicados anteriormente ao ano de 

2015. 

 As bases de dados utilizadas foram a Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), EMBASE e Public/Publish Medline (PUBMED).  

Utilizou-se descritores baseados nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): “Enfermagem”, “Adolescente”, 

“Saúde Mental” e “Transtorno da Personalidade Borderline”; 

além dos descritores do Medical Subject Headings (MeSH): 

“Nursing”, “Adolescent”, “Borderline Personality Disorder” 

realizando cruzamento entre estes com o uso do operador 

booleano “AND”. 

 Após a coleta e seleção de artigos para compor a matriz 

de síntese, o seguinte fluxograma (Figura 1) foi elaborado, 

segundo o modelo PRISMA. 
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Figura 1. Estratégia de busca, segundo o PRISMA, para 

composição da matriz de síntese. 

Fonte: Elaborado pelos autores no Lucichart. 2020 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perfil dos estudos encontrados 

A estratégia metodológica resultou na amostra final de 

27 estudos selecionados por texto completo, composta por 

estudos longitudinais, revisões de literatura, estudos de caso, 

desenhos metodológicos de intervenções clínicas, estudos 
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qualitativos de grounded theory, reflexões teóricas, estudos 

ecológicos, estudos qualitativos fenomenológicos, estudos 

retrospectivos e estudos epidemiológicos descritivos. 

Quanto ao ano das publicações, foram encontrados 2 

textos de 2015 (7,4%), 4 textos de 2016 (14,8%), 2 textos de 

2017 (7,4%), 9 textos de 2018 (33,3%), 3 textos de 2019 

(11,1%) e 7 textos de 2020 (25,9%). 

 

Processo de Enfermagem para o adolescente com 

TPB 

O TPB é um transtorno que se caracteriza como de 

personalidade, o que acaba por afetar o modo como o indivíduo 

é, como este enfrenta situações cotidianas, e como 

compreende a si mesmo e aos outros (LOPES, 2017; GUILÉ et 

al., 2018). 

Adolescentes com esse tipo de transtorno, devem ser 

abordados com cautela, visto que comportamentos de risco à 

saúde e à vida podem ser precipitados, sobretudo em situações 

de crise, onde podem ser observados sinais de agressividade 

intensa, instabilidade emocional pronunciada, sintomas 

depressivos e principalmente atitudes autodestrutivas, que são  

grandes riscos à integridade do indivíduo (GUILÉ et al., 2018; 

KOWESZKO et al. 2017). 

Durante o todo curso do cuidado, é de competência do 

profissional da equipe de Enfermagem exercer o processo de 

trabalho característico da sua profissão. Esse processo é 

contínuo, e busca além de resolver problemas, identificar 

fatores de risco e de promoção do bem estar, intervindo em 

problemas já instalados, e auxiliando a evitar novos; sendo este 
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processo desenvolvido de forma sistemática e com etapas bem 

estabelecidas.  

Portanto, o julgamento clínico e o raciocínio diagnóstico 

são competências essenciais ao profissional de Enfermagem. 

Entretanto, observa-se que sua comunicação deve ocorrer de 

forma padronizada, e com essa finalidade, utiliza-se de 

taxonomias como a fornecida pela North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA) (BARROS, 2015).  

A Figura 2 demonstra alguns Diagnósticos de 

Enfermagem para o adolescente com TPB, sugeridos pelos 

autores deste estudo, organizando-os de acordo com os 

domínios da NANDA. 
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Figura 2 - Possíveis diagnósticos de Enfermagem para o 

adolescente borderline baseada na NANDA-I 

Fonte: Elaborado pelos autores conforme o NANDA-I. 2018 

O planejamento da Assistência de Enfermagem deve ser 

feito de forma individualizada, observando-se as fragilidades da 

rede de apoio e os mecanismos de enfrentamento, cabendo ao 

profissional identificar as demandas de cuidado do adolescente 

e elencar um plano de cuidados de forma integral. 

A partir desse acompanhamento, o profissional de 

Enfermagem estabelece os objetivos do cuidado, que devem 

ser avaliados continuamente numa perspectiva de melhora da 
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qualidade de vida.  Visto isso, é essencial que o plano seja 

inclusivo e consistente para com o paciente, além de exercer 

com cautela as condutas de melhora, visto que não é raro uma 

piora sintomática após melhora comunicada do quadro geral do 

transtorno (ZIMMERMANN et al., 2018). 

 

Consulta de Enfermagem ao adolescente com TPB 

A Consulta de Enfermagem (CE) caracteriza-se como 

uma tecnologia leve-dura formada por uma combinação entre o 

conhecimento humano, científico e empírico, que sistematiza o 

fazer, com o intuito de prestar uma assistência de melhor 

qualidade e que se efetiva no cuidado ao 

indivíduo/família/comunidade, além do fato de estar permeada 

por questões éticas e por um processo reflexivo (MOREIRA, 

2017). 

Com isto, a consulta é uma estratégia que pode facilitar 

a aproximação e a liberdade de diálogo entre Enfermeiro e o 

adolescente, pois esta permite desenvolvimento de vínculos de 

confiança potencializados, devido aos momentos de interações 

durante as outras atividades de Enfermagem (AGNOL et al., 

2019).        

Durante este estudo, as atividades e responsabilidades 

inerentes ao Enfermeiro tornaram-se explícitas, bem como a 

importância da consulta neste processo. Entende-se que criar 

vínculos com os adolescentes não é fácil, pois estes passam 

por transformações psicológicas e fisiológicas constantemente, 

com muitas alterações de humor, o que precisa ser 

acompanhados, de forma sistematizada, por Enfermeiros.  

 Primeiramente, ao voltar a consulta para um paciente com 

TPB, toda a equipe, tal como o Enfermeiro, deve-se estar 
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apropriado do assunto. Devido a isto, os profissionais de 

Enfermagem estão em posição privilegiada, pois estes podem 

promover a educação em saúde, tal como a capacitação de sua 

equipe, como da comunidade. 

 Estudos apontaram que à falta de conhecimento sobre o 

TPB e o estigma social que já é existente em se tratando de 

pacientes com transtornos, acaba por desenvolver na equipe, 

uma abordagem negativa para esses pacientes, o que, por sua 

vez, tem um impacto negativo durante a trajetória do 

diagnóstico ao tratamento. A equipe multidisciplinar deve ser 

devidamente capacitada sobre esse distúrbio, o que ajudará a 

ficar em uma zona confortável com esses pacientes, para 

desenvolver um cuidado efeito (BAVERSTOCK; WRIGHT, 

2015; BENNET et al., 2018; SHAIKH et al., 2017).  

 Romeu‐Labayen et al. (2020) cita que a Enfermagem pode 

agir para o entendimento do quadro de TPB, além da 

construção de confiança e a geração de empoderamento a 

partir da educação em saúde. Para os gestores da saúde, a 

compreensão, a sensibilidade, o cuidado fundado em limites e 

que seja consistente e resolutivo, são pontos importantes para 

alcançar as metas desejadas pela equipe interdisciplinar 

(AGNOL et al., 2019; RATCLIFFE; KROESE, 2020). 

Durante a Consulta de Enfermagem, é de fundamental 

importância para este profissional, identificar as condições 

clínicas desde a infância e durante a adolescência, fatores que 

apresentam alto risco de se tratar de um caso de TPB, ou para 

a piora do caso.  

Segundo estudos, a patologia limítrofe inicial, que 

acontece antes dos 19 anos, prediz déficits funcionais a longo 

prazo, e uma porcentagem maior desses pacientes, irão 
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continuar apresentando alguns sintomas de TPB por até 20 

anos. Com isto, uma identificação precoce, juntamente a 

intervenções precoces, irá auxiliar a não piora do 

desenvolvimento do adolescente (BOZZATELLO et al., 2019; 

FONAGY, 2015). 

Para além da consulta habitual, deve-se investigar quais 

são os fatores de risco e de proteção precoces em jovens que 

podem predizer o início, curso e resultado do TPB. 

(BOZZATELLO et al., 2019). Além disso, tem-se que os jovens 

com experiências psicóticas, como alucinações, paranoias e 

pensamentos problemáticos, são conhecidos por terem 

funcionamento global pior do que aqueles sem estes sintomas, 

e os estudos apontam aumento do risco de autolesão não-

suicida e tentativas de suicídio entre os adolescentes escolares. 

Isto indica ser um indicador de psicopatologia mais grave e 

maior comprometimento funcional (THOMPSON; CAVELTI; 

CHANEN, 2018). 

Estudos indicam que a adolescência pode ser um 

período crítico de desenvolvimento para mudar o curso do TPB, 

particularmente no que diz respeito ao seu potencial impacto 

crônico no seu desenvolvimento. Prevenir o colapso do 

desenvolvimento na adolescência, manter estes jovens na 

escola e criar relacionamentos saudáveis com os pares, pode 

ser a estratégia mais eficaz para prevenir o impacto de longo 

prazo (HUTSEBAUT; DEBBANÉ; SHARP, 2020). 

Ao avaliar os traços do TPB na consulta aos 

adolescentes, deve-se estar atento a presença de agressão, 

ambiente familiar perturbador (presença de psicopatologia 

parental e conflitos intensos entre os membros da família) e alta 

busca por atenção, pois estes justificam a necessidade de uma 
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avaliação detalhada dos traços do TPB e das características 

familiares. A identificação desse transtorno em seus estágios 

iniciais, permite o tratamento adequado e oportuno e evita 

complicações relacionadas ao diagnóstico incorreto. Também 

pode ajudar a reduzir seus sintomas e seu impacto no 

funcionamento individual e familiar (FONAGY, 2015; GUILÉ et 

al. 2016; WARRENDER, 2018). 

No relacionado aos pais, os estudos destacam o papel 

protetor que estes possuem para com o tratamento do 

adolescente. Problemas com os pais é particularmente 

característico de adolescentes com TPB. Embora níveis mais 

elevados de abuso ou negligência na infância tenham sido 

relatados por adolescentes com este transtorno, as dimensões 

do apego retido também foram citadas (COOPER; VENTA; 

SHARP, 2018; MILJKOVITCH et al., 2018). 

Crowell (2016) e Orme et al. (2019) apontam que 

aqueles com o transtorno limítrofe têm um efeito poderoso 

sobre as pessoas ao seu redor, e que a falta de confiança e 

ligações com os pais é prejudicial para o tratamento e convívio 

do adolescente com TPB. Traços limítrofes são altamente 

evocativos e podem ser dolorosos para amigos e familiares. 

Com isto, o Enfermeiro pode agir com intervenções 

focados em habilidades para validação e aumento de fatores 

positivos de relacionamento, que podem representar uma nova 

direção para o desenvolvimento do tratamento. Zimmerman et 

al. (2018) e Pearce et al. (2017) tiveram em seus estudos, 

pontos positivos na terapia em grupo com família e amigos dos 

adolescentes. Além disso, Desrosiers et al (2015) expõe que a 

validação das emoções positivas, acompanhada da 

identificação dos sentimentos negativos quanto ao tratamento, 
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bem como dos problemas de relacionamento terapêutico dentro 

da assistência são essenciais para prevenir o abandono do 

acompanhamento. 

 Em relação à sexualidade do adolescente com TPB, o 

Enfermeiro deve saber que para este, existe uma maior 

probabilidade do desenvolvimento de comportamentos sexuais 

de risco (CHOUKAS-BRADLEY et al., 2020; O’DWYER et al., 

2020). Com isto, o Enfermeiro deve criar vínculo com o 

adolescente, a fim de criar um ambiente mais fácil de conversar 

sobre a temática e dar as orientações necessárias sobre o 

assunto.  

Isso é notável não apenas pela transição característica 

da puberdade, onde a iniciação da vida sexual desses 

adolescentes tragam esses riscos, mas também algumas 

alterações na interpessoalidade características do borderline, 

onde a impulsividade, a instabilidade emocional, a dependência 

causada pela aversão ao sentimento de rejeição, podem 

favorecer situações coercitivas (CHOUKAS-BRADLEY et al, 

2020). 

A coexistência do TPB com outros transtornos, como por 

exemplo, o Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 

(TDAH), pode complicar o processo diagnóstico e prejudicar os 

resultados do tratamento. Atualmente os pacientes com TDAH 

e TPB concomitantes, costumam ser atendidos por diferentes 

especialistas e recebem tratamentos para uma condição ou 

outra, mas apenas raramente para as duas (MOUKHTARIAN et 

al., 2018; VOGT, 2018). 

É válido ressaltar a ocasião em que o adolescente entra 

no serviço apresentando quadro de crise de instabilidade 

emocional, caso constatado, a escolha de intervenção é 
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subjetiva, mas sempre deve possuir o foco inicial de buscar 

acalmar o adolescente em seu estado de 

labilidade/instabilidade, principalmente no controle de 

comportamentos que imponham risco à sua vida e integridade, 

para tanto, é recomendado o estímulo cognitivo ao indivíduo 

para que ele mesmo possa mentalizar e identificar os fatores 

precipitantes da crise, bem como poder fornecer estratégias de 

resolução dentro do seu contexto (MAY; RICHARDI; BARTH, 

2016; SHAIKH, 2017; VOGT, 2019). 

Entretanto, a intervenção na crise não deve substituir o 

acompanhamento intersetorial, que deve ser a opção 

terapêutica utilizada para o cuidado e melhora da qualidade de 

vida desse indivíduo (KOWESZKO et al. 2017). 

Com isto, é essencial uma postura consistente e 

resolutiva do profissional de Enfermagem durante a realização 

do atendimento e cuidado à este indivíduo, onde as queixas 

devem ser ouvidas com consideração e respeito, em que o 

relacionamento terapêutico possui limites bem estabelecidos 

entre os envolvidos, buscando incentivar o indivíduo a perceber 

os fatores de risco e favorecer ações cognitivas que favoreçam 

o senso crítico deste durante o seu acompanhamento, além de 

fornecer e favorecer a formulação de estratégias para lidar com 

as dificuldades e fragilidades presentes sobretudo em situações 

de crise (RATCLIFFE; KROESE, 2020; WARRENDER, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Com este estudo, foi possível esclarecer sobre as 

condutas que o Enfermeiro deve ter ao realizar a Consulta de 

Enfermagem para o adolescente com TPB. Não raro, esse 
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profissional encontra dificuldades em prestar assistência 

adequada ao adolescente com esse transtorno, por isso, é 

essencial a educação permanente com o objetivo de capacitá-

lo a prestar cuidados de forma mais resolutiva e agradável aos 

envolvidos, tal como de toda a equipe multiprofissional. 

Este deve estar atento às características definidoras do 

transtorno, tal como os fatores predisponentes e precipitantes, 

além de encaminhar para especialistas e serviços da rede de 

atenção psicossocial (RAPS) do município, de acordo com as 

demandas e necessidades apresentadas. 

 Observa-se também que o adolescente não está limitado 

apenas ao transtorno psiquiátrico, mas também há outros 

determinantes sociais de saúde que influenciam em sua 

qualidade de vida, portanto, o atendimento do profissional de 

Enfermagem deve amparar e ser capaz de perceber e resolver 

as demais necessidades de saúde do indivíduo, de forma a não 

causar limitações no cuidado. 

Em decorrência das dificuldades apresentadas, para que 

exista uma assistência de Enfermagem eficiente e eficaz ao 

adolescente, algumas mudanças são necessárias, tais como, 

reorganizar os programas existentes, pois estes muitas vezes 

não englobam o público adolescente; efetivação de políticas 

públicas para ampliar o acesso aos mesmos, entre outras. 

Destaca-se que novos estudos devem ser desenvolvidos 

sobre esta temática, pois na literatura, há poucas pesquisas 

voltadas para os Cuidados de Enfermagem ao adolescente com 

o Transtorno de Personalidade Borderline. 
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RESUMO:A aterosclerose é uma das principais patologias que 
acometem a sociedade nos tempos atuais. Segundo Pinheiro 
(2010), aproximadamente 80% dos acidentes vasculares 
encefálicos (AVE) são isquêmicos e dois terços resultam de 
doenças aterosclerótica carotídea extracraniana. A 
aterogênese é caracterizada pelo desenvolvimento de placas 
gordurosas, denominadas placas ateromatosas, na superfície 
interna das paredes arteriais. Em países subdesenvolvidos, os 
fatores de risco como: obesidade, diabetes e o tabagismo vem 
atingindo cada vez mais jovens e adolescentes (BRASIL, 2019). 
Acredita-se que aos 3 anos estrias percussoras das placas 
ateroscleróticas aparecem na aorta e nas coronárias na 
adolescência desmistificando a patologia só em idosos. A 
consequência mais temida da patologia é AVE, que é a primeira 
causa de mortalidade e incapacidade permanente no continente 
Europeu. Indo de acordo com os dados estatísticos do INCA, 
ARAUJO (2010) afirma que a pré-disposição dos jovens 
Brasileiros cada dia fumaram mais e de forma mais precoce 
seria pela o “modismo” e a ganancia por novas descobertas e 
sensações que em muitos casos são expostas como elegante 
para o clico que o mesmo frequenta e muitas vezes, são 
expostas na globalização virtual. O presente estudo, de revisão 



ATEROSCLEROSE, UMA COMPARATIVA PATOLÓGICA BRASIL E 
EUROPA. 

278 
 

da literatura, tem como objetivo demonstrar a importância e 
relevância de estudar e pesquisar sobre a patologia.  
PALAVRA CHAVE: Aterosclerose. Carótida. Europa. Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Derivado do grego, a palavra aterosclerose denomina se: 

atero: calda ou pasta e esclerose: endurecimento. A 

aterosclerose é uma patologia ocasionada por acúmulo de 

lipídios, células inflamatórias e elementos fibrosos, que estão 

alojadas na parede das artérias, onde tornam-se responsáveis 

pelo o desenvolvimento de gorduras, causando obstrução da 

artéria, impedindo circulação do sangue e diminuindo a 

oxigenação para o cérebro (GOTTLIEB; BONARD; 

MORIGUCHI, 2005). 

As doenças cardiovasculares são uma das principais 

causas de morte no Brasil e no mundo. Adentrando em requisito 

anatômico, a artéria carótida localizada no pescoço humano 

apresenta um grau de importância. A mesma, adentra em 

setores patológicos que ocasionam alterações fisiológicas e em 

diversos casos, leva ao óbito (GOTTLIEB; BONARD; 

MORIGUCHI, 2005). 

As placas de ateroma são manifestações da 

aterosclerose, doença inflamatória crônica e progressiva que 

acomete artérias de calibre grande e intermediário, e que 

resulta de múltiplas respostas celulares e moleculares 

específicas que geram obstrução arterial. 

A aterogênese é caracterizada pelo desenvolvimento de 

placas gordurosas, denominadas placas ateromatosas, na 

superfície interna das paredes arteriais. Os cristais de 

colesterol, juntamente com a proliferação celular, podem 
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ocasionar a projeção da placa para o lúmen arterial, causando 

redução acentuada do fluxo sanguíneo. (CARVALHO et al., 

2010). 

Segundo Pinheiro (2010), aproximadamente 80% dos 

acidentes vasculares encefálicos (AVE) são isquêmicos e dois 

terços resultam de doenças aterosclerótica carotídea 

extracraniana. A consequência mais temida da patologia é AVE, 

que é a primeira causa de mortalidade e incapacidade 

permanente no continente Europeu. Além disso, 

correlacionando ao desenvolvimento de novas patologias como 

demência e depressão, para os pacientes que sobrevivem 

(PINHEIRO et al., 2010). 

Contudo, ainda existe países que acreditam que casos 

patogênicos da aterosclerose são escanteados. Um dos pontos 

relevantes para o difícil acesso da patologia deriva-se do 

elevado valor dos exames de imagem e do acesso a esses 

métodos como: tomografia computadorizada e ressonância 

magnética que nem todos hospitais públicos possuem 

(HAFNER et. al., 2013;  SANTOS et al., 2011). 

 O começo da doença pode ocorrer a partir da infância, 

ou em jovens. Mas os sintomas começam a destacar-se apenas 

na idade adulta ou na terceira idade. Alguns estudos associam 

a alimentação aos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento da aterosclerose e a má alimentação em 

conjunto com o sedentarismo. (GONÇALVEZ et al.,2017) 

Segundo Gonsalves (2017) afirma que o sedentarismo e 

a rápida industrialização alimentícia (má alimentação) tornou-

se entre os 10 (dez) principais fatores determinantes da 

mortalidade precoce da população. A maioria das pessoas que 

tem aterosclerose possuem uma ou mais fatores de riscos, 



ATEROSCLEROSE, UMA COMPARATIVA PATOLÓGICA BRASIL E 
EUROPA. 

280 
 

entre os principais fatores da mortalidade precoce envolvendo 

a patologia aterosclerose. 

Segundo Sousa (2019), o ponto crucial para o 

impedimento do aumento relevante dos casos da aterosclerose 

será o desenvolvimento de uma infância com boa alimentação 

e ritmo de exercício semanais que, na prática ao longo tempo, 

diminui 60% dos casos decorrentes da patologia. 

Essa oxidação gera um estresse local e induz a células 

musculares lisas a produzirem substancias quimiotractantes 

que saem do plasma para dentro da cama interna e se 

diferenciam em macrófagos capazes de fagocitar LDL, 

ocorrendo a formação de células espumosas. (REIS, 2019) 

O presente estudo, de revisão da literatura, tem como 

objetivo demonstrar a importância e relevância de estudar e 

pesquisar sobre a patologia.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa é do tipo exploratória-literária, com 

abordagem quantitativa apresentando em sua característica a 

revisão bibliográfica. A revisão literária foi centralizada em 

artigos científicos pertinentes com o tema explanado.  

Foram excluídos da pesquisa aqueles artigos que não 

possuíam a finalidade da patologia ressaltada no trabalho. Além 

disso, os trabalhos que possuíam o patógeno e não 

centralizavam de forma especifica o motivo da alteração e seu 

crescimento de grande escala também foram retirados.   

Para a coleta dos dados, teve-se o desenvolvimento de 

um instrumento do tipo revisão literária. Na pesquisa, dos 

devidos artigos, foram utilizadas palavras chaves como: 
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Aterosclerose, carótida, Europa e Brasil. Na pesquisa, os 

artigos que que se encaixavam nos fatores de inclusão foram 

selecionados para uma pré-revisão, que serviram para a 

descritiva do projeto. 

Foram selecionados 80 artigos no banco de dados, 

sendo  no Google, 20 no Scielo e 50 no Google Acadêmico. 

Após filtrados, foram escolhidos 30 para a pré-leitura, avaliando 

os resumos mais importantes. Por fim, foram escolhidos 17 

artigos que tinham afinidade com os objetivos da pesquisa. 

Conforme mostra o panorama de seleção na tabela 01. 

 

TABELA 01: Sites e qualitativa de artigos retirados. 

BANCO 

DE 

DADOS. 

DESCRITORE

S. 

N° DE 

ARTIGOS 

LEVANTADO

S. 

Nº DE 

ARTIGOS 

SELECIONAD

OS. 

Google Aterosclerose, 

carótida,  

Europa, 

Brasil. 

10 5 

Scielo Aterosclerose, 

carótida,  

Europa, 

Brasil. 

20 7 

Google 

Acadêmi

co  

Aterosclerose, 

carótida,  

Europa, 

Brasil. 

50 5 

 Total 80 17 

  Fonte: Autor (2020) 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Contrapartida de alerta, em países subdesenvolvidos, os 

fatores de risco como: Obesidade, diabetes e o tabagismo vem 

atingindo cada vez mais jovens e adolescentes (BRASIL, 2019). 

Acredita-se que ao nascimento, as estrias percussoras das 

placas ateroscleróticas aparecem nos lumens da aorta e nas 

coronárias e com o passar dos anos, com ênfase após os 40 

(quarenta) anos, essas placas se formam e podem possuir 

características estáveis. Gerando assim, a oclusão dos vasos. 

Em Mantos (2017), afirma caso como tabagismo, alcoolismo e 

obesidade como um fator principal no desenvolvimento do 

patógeno. 

Segundo Gowdark (2020), ao longo dos séculos, as 

mudanças nos padrões alimentares do homem, o declínio de 

exercico físico, e as persistências da obesidade, tudo isso 

contribui com as altíssimas taxas de diabetes, hipertensão e 

colesterol alto que vimos no dia a dia, contribuiu para que 

pesquisadores acreditassem que doenças relacionadas á 

aterosclerose são resultados do processo evolutivo. 

Entretanto, devido aos avanços de técnicas não 

invasivas de imagem como, tomografia do sistema vascular, 

lesões ateroscleróticas na aorta e artirias também são 

encontradas em múmias do egito antigo, reforçando que os 

fatores genéticos contribuem com os riscos da doença. 

(GOWDARK, 2020). 
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Figura 01: Tabagismo em Jovens no Brasil 

   

Fonte: INCA 

 

Segundo o (INCA, 2020), no Brasil, o maior índice de 

jovens fumantes cresceu estritamente pelo o caso da grande 

quantidade de jovens gravidas e que durante a gestação 

fizeram uso da droga Licita. A gestante que fuma apresenta 

mais intercorrências durante o parto e tem o dobro de chances 

de ter um bebê de baixo peso e baixa estatura, comparando-se 

com a gestante que não fuma. Tais problemas devem-se, 
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principalmente, aos efeitos do monóxido de carbono e da 

nicotina exercidos sobre o feto, após a absorção pelo 

organismo materno.nicotina exercidos sobre o feto, após a 

absorção pelo organismo materno. 

Indo de acordo com os dados estatísticos do INCA,  o 

estudo que Araújo (2010) afirma que a pré-disposição dos 

jovens Brasileiros cada dia fumaram mais e de forma mais 

precoce seria pela o “modismo” e a ganancia por novas 

descobertas e sensações que em muitos casos são expostas 

como elegante para o clico que o mesmo frequenta e muitas 

vezes, são expostas na globalização virtual. 

 

Figura 02: Tabagismo em Jovens na Europa 

 
Fonte: Google Fotos 
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A prevalência de tabagismo é o resultado da iniciação.  A 

identificação dos fatores determinantes da iniciação e da 

cessação do tabagismo é, portanto, fundamental para o 

planejamento de ações específicas para o controle do tabaco. 

Existem mais de um bilhão de fumantes no mundo e 80% deles 

vive em 24 países, sendo dois terços em países de baixa e 

média renda onde a carga das doenças e mortes tabaco 

relacionadas é mais pesada. Conforme recente análise feita 

pela OMS, a Região que apresenta maior percentual de tabaco 

fumado é a Europa (EURO), com 29%. (INCA, 2020).  

 

Fígura 03: Obesidade no Brasil. 

Fonte: Uol 
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Segundo Gomes (2018) A mortalidade por doenças 

cardiovasculares entre as mulheres permanece elevada. 

Estudos Observacionais são controversos sobre a participação 

dos antecedestes de distúrbio hipertensivo gestacional no risco 

cardiovascular. Além disso, colesterol alto, consumo exagerado 

de industrializados, hipertensão, hiperglicemia, obesidade, 

diabetes, sedentarismo e histórico familiar de doença precoce, 

contribui para o índice de obesos no país. (GONÇALVES et al., 

2017) 

Ainda em Gomes (2018), o estudo mostra que gestação 

é um momento importante para avaliar a saúde cardiovascular 

da mulher, uma vez que desenvolvimento de complicações 

nesse período pode indicar o aumento no risco cardiovascular 

futuro.  Vários estudos observacionais mostram maior 

prevalência de aterosclerose em mulheres que possuem 

antecedentes de Hipertensão na gestação. 

Entre os anos de 2003 à 2019, a população de jovens 

obesos quase triplicou de quantidade, deixando de ser de 

12,8% para 26, 8%. O maior índice foi de jovens mulheres que 

subiram de 14,5% para 30,2%, enquanto a média em jovens do 

sexo masculino foi de 9,6% para 22,8%. (IBGE 2019). 

Indo de acordo com os dados do IBGE, diversas 

pesquisas foram elaboradas no Brasil para se ter a relevância 

das porcentagens de doenças na adolescência e suas pré-

disposições. Segundo Albuquerque (2020), os jovens hoje em 

dia possuem uma alimentação mais rica em carboidratos e a 

grande predominância de sedentarismo. Planos que em 

conjunto, criam um alto índice de obesidade. 

Em países subdesenvolvidos, os fatores de risco como: 

obesidade, diabetes e o tabagismo vem atingindo cada vez 
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mais jovens e adolescentes (BRASIL, 2019). Acredita-se que 

aos 3 anos estrias percussoras das placas ateroscleróticas 

aparecem na aorta e nas coronárias na adolescência 

desmistificando a patologia só em idosos. Geralmente, as 

manifestações clínicas têm início a partir da meia-idade. No 

entanto, nos jovens, fatores como: CDL-c elevado, HDL-c baixo, 

hipertensão arterial, obesidade, tabagismo, inatividade física e 

afins, estão proporcionando cada dia mais estatísticas 

patológicas na adolescência (MANTOS et al., 2017). 

 

Figura 04: Obesidade na Europa 

Fonte: Comunicação e Crise 
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 Um dos pontos relevantes para o difícil acesso da 

patologia deriva-se por ser um patógeno de custo benefício 

elevado, onde os pacientes precisam fazer exames de custo 

benefício elevado, sendo necessário realizar exames caros 

como: ressonância magnética e tomografia computadorizada, 

que poucos Hospitais públicos possuem (HAFNER et al., 2013;  

SANTOS et.al., 2011). 

Decorrentes do desenvolvimento do País, o avanço da 

industrialização na Europa tornou-se um grande contribuinte 

para que se tivesse o aumento de casos da patologia em 

jovens. Além, da contribuição do sedentarismo nesses países e 

o consumo de drogas licitas. (SILVA et al., 2012). 

Além disso, a saúde na Europa conta com diversos 

Hospitais de ponta que o custo benefício da maioria da 

população consegue arcar com todo o tratamento. A Suécia no 

requisito saúde conta como referência pôs fornece saúde de 

qualidade a todos os pacientes de forma igualitária. 

Até o presente momento, a explicação cientifica 

caracterizada por modelos experimentais in vivo e in vitro, 

observou-se que as mudanças da aterosclerose são vindas do 

carreamento de LDL plasmático que consegue permanecer e 

se depor na região da interna artéria e depois é oxidado por 

causa do acumulo de radicais Livres nessa região. (REIS, 

2019.) 

 

CONCLUSÃO 

 

O seguinte estudo conclui através da revisão literária que 

em ambos os continentes, os dados estáticos são elevados e 

propícios ao desenvolvimento patológico. A Europa se encontra 
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propicia devido ao alto índice de obesidade que irá se alastrar 

como uma nova pandemia até 2030, além do consumo precoce 

do tabagismo. 

 Já no país da América latina, o ponto crucial é o uso 

precoce de bebidas alcoólicas e do tabagismo. Além do uso de 

drogas licitas desenfreadas de forma precoce, com um pequeno 

diferencial da Europa com o Brasil. 

O ponto chave da detecção de ambos e que os separa 

da elevação dos órgãos públicos de saúde e custo benéfico de 

ambos locais geográficos. A Europa com acesso de ponta a 

saúde, com melhores equipamentos de imagens e saúde de 

qualidade e de forma igualitária para todas. 

No Brasil, saúde em escassez, com um atendimento 

altamente desigual além de uma má distribuição de renda para 

saúde nos municípios do País. Por fim, tem-se que a conclusão 

que o maior índice de diagnóstico da aterosclerose ser 

desenvolvida no continente Europeu seria pelo o melhor órgão 

de saúde e assistência a sua população. 

Além disso, a rápida industrialização nos países contribui 

de forma significativa para os avanços de empresas de 

produtos industrializados e fazendo assim, um alto índice de 

consumo de comidas que irão ser proveniente e geradoras de 

massas no sangue. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo identificar, na 
literatura científica, a influência dos sintomas climatéricos para 
a ocorrência da Disfunção Sexual Feminina. Trata-se de revisão 
integrativa da literatura. A busca dos artigos foi realizada em 
agosto de 2020, nas bases de dados: Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana em Ciências da 
Saúde (LILACS), PubMed e Scopus. Foram utilizados os 
descritores controlados do vocabulário Medical Subject 
Heading (MeSH), na língua inglesa: Women's Health; 
Climacteric; Sexual Dysfunction, Physiological. Após leitura e 
análise das pesquisas, 9 artigos constituíram a amostra final. 
Surgiram três eixos temáticos trabalhados neste estudo: “O 
perfil socioeconômico das mulheres estudadas”; “Fatores 
associados à ocorrência de DSF em mulheres climatéricas” e 
“As consequências da Disfunção Sexual Feminina”. Nesse 
contexto, as mudanças hormonais, os baixos níveis 
socioeconômicos, o baixo grau de escolaridade, as doenças 
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crônicas, os aspectos psicológicos e emocionais e a idade 
avançada contribuem para o agravamento dos sintomas 
climatéricos e  para a ocorrência da Disfunção Sexual Feminina, 
fazendo necessário um maior conhecimento dessa temática 
pelos profissionais de saúde, a fim de que possam criar ações 
estratégicas que visem a promoção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico e o tratamento dessa população 
proporcionando uma melhor qualidade de vida e um 
atendimento integral. 

Palavras-chave: Saúde da Mulher. Climatério. Disfunção 

Sexual Fisiológica.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Até o final do século XIX, o sexo no matrimônio tinha 

como finalidade a reprodução humana. Nesse contexto, as 

mulheres que apresentavam desejo sexual, que sentiam ou 

buscavam sentir prazer fugiam dos padrões e valores morais, 

éticos e comportamentais da época, onde ditavam o papel da 

mulher na sociedade como donas do lar e encarregadas dos 

afazeres domésticos e da criação dos filhos (OLIVEIRA, 2018). 

 A igreja exercia grande domínio sobre a sexualidade 

feminina condenando seus desejos, pois todas que não 

seguiam os dogmas religiosos eram rechaçadas, 

estabelecendo a ideia de submissão ao homem, sem poder 

sobre o seu próprio corpo. Esse discurso resultou na criação 

dos tabus atuais acerca da sexualidade, que percorrem todas 

as fases de vida da mulher evidenciando-se no climatério, uma 

fase de grande importância na vida de mulheres que alcançam 

a longevidade. (BISOGNIN, 2015; OLIVEIRA, 2018). 



A INFLUÊNCIA DOS SINTOMAS CLIMATÉRICOS PARA A OCORRÊNCIA 
DA DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

296 
 

O climatério é uma fase biológica do ciclo vital feminino, 

definido como a passagem da fase reprodutiva para a fase não 

reprodutiva, durante o qual o organismo da mulher pode ou não 

sofrer diversas transformações hormonais e emocionais 

caracterizados como síndrome do climatério (CRUZ, 2017) 

 Um dos marcos principais dessa fase é a menopausa, 

definida como um acontecimento natural e biológico que 

equivale à interrupção permanente das menstruações após 12 

meses consecutivos de amenorreia ( decorrente da perda da 

função folicular dos ovários, que pode acontecer 

espontaneamente ou induzido por meio de intervenção médica 

como ooforectomia bilateral, quimioterapia e radioterapia 

pélvica (CARVALHO, 2018). 

Os sintomas do climatério podem ser de ordem biológica, 

ligados à queda dos níveis de estrógenos, a aspectos 

psicológicos e emocionais envolvendo a autopercepção da 

mulher e as questões sociais relacionadas à interação com os 

familiares, amigos e comunidade. A ocorrência desses 

sintomas aliados ao nível de intensidade dos mesmos geram 

alterações na sexualidade tornando-as susceptíveis a 

ocorrência da Disfunção Sexual Feminina (DSF) (BISOGNIN, 

2015). 

Essas modificações promovem a diminuição do prazer e 

interferem diretamente na resposta sexual, gerando incômodo 

e causando insatisfação no ato sexual. A dispareunia (dor e 

desconforto no ato sexual) aparece como resultado do 

ressecamento vaginal, devido ao hipoestrogenismo, sendo uma 

das principais responsáveis pelas alterações sexuais na vida da 

mulher (ALVES et al., 2015). 
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A prevalência da disfunção sexual feminina no Brasil 

atinge cerca de 25% a 33% das mulheres com idade entre 35 a 

59 anos, aumentando para 51% a 75% entre mulheres com 

mais de 60 anos (MARTINS, 2018). 

São escassos os estudos que avaliam a sexualidade das 

brasileiras no climatério. Nesse cenário, o climatério e a 

sexualidade feminina, necessitam ser melhor abordados pelos 

profissionais de saúde, em especial o enfermeiro da Atenção 

Primária à Saúde, uma vez que é o profissional com maior 

aproximação com essa população e pode desenvolver ações 

de educação em saúde com foco na promoção assegurando a 

essa população um atendimento integral e de qualidade.  

A relevância desse estudo se norteia pela necessidade 

de discutir e propor ações de promoção da saúde como 

ferramenta para subsidiar a população feminina de meia idade 

sobre o climatério e sua influência (DSF), demonstrando como 

o profissional enfermeiro pode desenvolver ações de educação 

em saúde através da troca de informações por meio de 

palestras, reuniões de grupo, debates e atendimento individual, 

aspirando melhorar a qualidade de vida dessa população nessa 

fase.  

Assim sendo, salienta-se a importância desse estudo 

para engrandecer o repertório científico, uma vez que são 

escassos os estudos voltados para essa temática, bem como 

sua importância para o meio social, de modo que possam 

enxergar a mulher climatérica como uma mulher sexualmente 

ativa, que precisa de informações, orientações e cuidados para 

viver essa fase de forma prazerosa e agradável. 
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Nesse sentido, esse estudo tem como objetivo identificar, 

na literatura científica, a influência dos sintomas climatéricos 

para a ocorrência da Disfunção Sexual Feminina. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 A fim de contemplar o objetivo proposto, optou-se pelo 

o método de revisão integrativa, no qual se origina como um 

método de pesquisa que possibilita uma busca cautelosa na 

literatura cientifica, com o propósito de construir a ciência 

(ERCOLE; MELO; ALCOFARADO, 2014).  

A construção da pesquisa se deu nos seguintes estágios: 

identificação do tema, composição da questão norteadora, 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos, busca na literatura com os descritores selecionados, 

coleta dos dados, análise crítica dos estudos incluídos, 

interpretação dos resultados e apresentação da revisão. 

A questão norteadora que direcionou a pesquisa foi: Os 

sintomas climatéricos influenciam na ocorrência da Disfunção 

Sexual Feminina? 

Realizou-se a busca dos artigos no período de agosto de 

2020 nas referidas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde 

(LILACS), PubMed e Scopus. Utilizou-se os descritores 

controlados do vocabulário Medical SubjectHeading (MeSH), 

na língua inglesa: Women's Health; Climacteric; Sexual 

Dysfunction, Physiological. O cruzamento desses descritores 

ocorreu por meio do operador booleano AND.  

 Para o aprimoramento da busca utilizou os seguintes 

critérios de inclusão: artigos publicados em português, inglês e 
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espanhol, que atendessem ao objetivo da pesquisa e 

publicados entre os anos de 2015 a 2020. Adotou-se como 

critérios de exclusão documentos em formato de editorial, artigo 

de reflexão, revisão de literatura, trabalho de conclusão de 

curso, teses, dissertações e também artigos repetidos. 

O número de artigos obtidos nas bases de dados no 

período de agosto de 2020 se encontra na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Números de artigos obtidos nas bases de 

dados. Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 
Base de 

dados 

Artigos 

Encontrados 

Artigos 

Excluídos 

Artigos 

Selecionados 

Artigos 

Analisados 

BVS 37 31 6 3 

PUBMED 300 293 7 2 

SCOPUS 25 21 4 3 

LILACS 1 0 1 1 

 

O procedimento de seleção nas bases de dados, 

elegibilidade e inclusão dos artigos para a revisão integrativa 

está descrito no Fluxograma 1. 

 

Fluxograma 1 - Procedimento de seleção nas bases de 

dados, elegibilidade e inclusão de artigos na revisão integrativa. 

Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 
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18 repetidos ou 

duplicados e 

T
ri

a
g

e
m

 
Id

e
n

ti
fi

c
a

ç
ã
o

 Registros identificados por 
meio de pesquisas nas bases 
de dados LILACS, PubMed, 
SCOPUS, BVS 

 
 

 



A INFLUÊNCIA DOS SINTOMAS CLIMATÉRICOS PARA A OCORRÊNCIA 
DA DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaboração os autores, 2020.                                                               

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 9 artigos selecionados para 

análise final, dos quais 5 foram publicados em periódicos de 

revistas e 4 em periódicos de jornais científicos. As publicações 

foram: Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (1), 

Revista o Mundo da Saúde (1), Revista Fisioterapia Brasil (1), 

Rev Chil Obstet Ginecol (1), Texto & Contexto Enfermagem (1), 

Jornal Climateric (1), Jornal Women & Health (1), Jornal Health 

Care For Women International (1) e Jornal of Women’s Health 

(1). 

Quanto ao tipo de estudo: 4 eram quantitativos, do tipo 

transversal descritivo, 2 eram do tipo transversal analítico, 2 do 

tipo transversal e 1 coorte descritiva. 

Os locais onde as pesquisam foram realizadas são os 

seguintes : Hospitais (2), Centros de Saúde (2), Recrutadas em 

seu Domicílio (2), Estratégia de Saúde da Família (1), Grupo de 

Promoção da Saúde (1), Programa da Academia da Cidade (1). 

18 artigos (textos completos) 
para leitura detalhada 

 

Artigos incluídos 
(n=9) 

 

9 artigos excluídos 

por não atenderem 

ao objetivo da 

pesquisa 
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 A tabela 2 apresenta a síntese dos artigos selecionados 

para a revisão integrativa da literatura.  

 

Tabela 2- Síntese dos artigos selecionados para a 

revisão integrativa da literatura. Santa Cruz, Rio Grande do 

Norte, Brasil, 2020. 
N 
 

TÍTULO AUTOR/B
ASE DE 
DADOS 

PERIÓDICO/
ANO DE 
PUBLICAÇÃ
O 

OBJETIVO
S 

SÍNTESE DOS 
RESULTADOS 

1 Climacteric 
Symptoms 
and Sexual 
Dysfunction
: 
Association 
between the 
Blatt-
Kupperman 
Index and 
the Female 
Sexual 
Function 
Index 

Emanuela 
Fonseca 
Cruz, 
 Vinícius 
José da 
Silva 
 Nina, 
Eduardo 
Durans 
Figuerêdo/ 
SCOPUS 

Rev Bras 
Ginecol 
Obstet/ 2017 

Investigar 
em 
mulheres 
de 40 a 65 
anos, uma 
associação 
entre a 
intensidad
e 
dos 
sintomas 
climatérico
s e a 
disfunção 
sexual. 
 

20,6% das 
mulheres 
estavam na pré-
menopausa, e 
79,4% na 
pós-
menopausa.  
Sintomas 
climatéricos 
graves foram 
apresentados 
por 36,51% das 
mulheres. As 
mulheres na 
pré-menopausa 
tiveram 
melhores 
pontuações na 
satisfação 
sexual do que as 
mulheres na 
pós-menopausa 
que 
apresentarem 
mais sintomas 
climatérios 
graves e maior 
insatisfação 
sexual. 

2 The 
relationship 
between 
menopausal 

Soheila 
Nazarpour, 
Masoumeh 
Simbar, 

Women & 
Health / 2017 

Investigar 
a relação 
entre a 
gravidade 

A DSF foi 
observada em 
61% das 
participantes e 
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symptoms 
and sexual 
function 

Fahimeh 
Ramezani 
Tehrani & 
Hamid 
Alavi Majd / 
PubMed 

dos 
sintomas 
da 
menopaus
a e a 
disfunção 
sexual. 
 

29,1% relataram 
menopausa 
grave. Quanto 
maior o número 
dos sintomas 
climatéricos, 
menor a 
satisfação 
sexual. Os 
sintomas graves 
da menopausa 
foram maiores 
nas mulheres na 
pós-
menopausa. A 
gravidade 
desses 
sintomas foi 
relacionado ao 
comprometimen
to da função 
sexual. 

3 Prevalence 
and factors 
associated 
with sexual 
dysfunction 
in 
climacteric 
women 

Marília 
Martins, 
Vanessa 
Adelina 
Casali 
Bandeira, 
Daiana 
Meggiolaro 
Gewehr, 
Evelise 
Moraes 
Berlezi / 
LILACS. 

O mundo da 
Saúde / 2018 

Verificar a 
prevalênci
a de 
disfunção 
sexual e 
fatores 
associados 
em 
mulheres 
climatérica
s. 

A prevalência de 
DSF foi 59,15%, 
predominando 
em mulheres 
aos 50 anos e 
pouca 
escolaridade, 
essas duas 
variáveis 
revelaram um 
risco da 
ocorrência de 
DSF. O parto 
vaginal com 
suturas 
apresentou um 
risco três vezes 
maior para DSF 
em comparação 
com cesárea. O 
grupo com 
disfunção teve 
maior 
pontuação no 
domínio da dor, 
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enquanto o 
grupo sem 
disfunção teve 
uma maior 
pontuação no 
domínio da 
lubrificação. 

4 Sexual Life 
of Women in 
the 
Climacteriu
m: a 
community-
based study 

Tugba 
Andac, 
Ergul Aslan 
/ BVS 

Health Care 
for Women 
International / 
2017 

Determinar 
as funções 
sexuais 
de 
mulheres 
no 
climatério e 
os efeitos 
dos 
sintomas 
da 
menopaus
a nas 
funções 
sexuais 

85,8% das 
mulheres 
estavam na pós-
menopausa. 
Das mulheres  
incluídas no 
estudo, 28,2% 
tinham 
hipertensão, 
22,0% tinham 
níveis elevados 
de colesterol, 
19,5% tinham 
tireoidite, 19,1% 
tinham diabetes, 
16,3% tinham 
depressão e 
70,2% tinham 
um problema 
crônico de 
saúde. 72, 8% 
afirmaram que 
faziam uso 
contínuo de 
medicamentos. 
30,5% tiveram 
alterações no 
desejo sexual, 
30,5% tiveram 
dor, 27,3% 
tiveram 
problemas de 
orgasmo, 25,2% 
tiveram 
problemas de 
lubrificação e 
24,1% tiveram 
problemas de 
excitação. A 
gravidade dos 
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sintomas da 
menopausa 
afeta a 
satisfação 
sexual feminina. 
Conforme a 
idade 
aumentou, a 
função sexual 
diminuiu. A 
presença de 
problemas 
crônicos e o uso 
contínuo de 
medicamentos 
afetaram 
negativamente a 
função sexual 
dessas 
mulheres. As 
mulheres na 
pré-menopausa 
tiveram uma 
melhor função 
sexual do que as 
mulheres na 
pós-
menopausa. 

5 Incontinênci
a urinária e 
disfunções 
sexuais em 
mulheres 
climatéricas 
de um grupo 
de 
promoção à 
saúde 

Guilherme 
Tavares de 
Arruda, 
Giovana 
Secchi da 
Campo, 
Melissa 
Medeiros 
Braz / BVS 

Fisioterapia 
Brasil / 2018 

Analisar a 
ocorrência 
e as 
característi
cas de IU e 
DSF em 
mulheres 
climatérica
s de um 
grupo de 
promoção 
à saúde de 
uma 
cidade do 
interior do 
Rio Grande 
do Sul. 

As mulheres 
com o IMC 
elevado 
possuem a 
função sexual 
mais afetada. 
Em relação à 
resposta sexual, 
73,91% 
mulheres 
possuíam 
disfunção 
sexual. A falta 
de 
conhecimento 
sobre a 
sexualidade, a 
ansiedade, a 
depressão e 
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adversidades 
afetivas com o 
parceiro são 
fatores que 
podem 
influenciar na 
resposta sexual 
de mulheres 
climatéricas. 

6 Caracteriza
ción del 
deseo 
sexual en 
mujeres 
climatéricas 
de un centro 
de salud 
rural 

Romy Jofré 
R, Katia 
Sáez C, 
Marcela 
Cid A. / 
BVS 

REV CHIL 
OBSTET 
GINECOL / 
2017 

Caracteriz
ar o desejo 
sexual em 
mulheres 
climatérica
s de um 
centro de 
saúde 
rural. 

No estudo 
observou-se 
que quanto 
maior a idade, 
maior a inibição 
do desejo 
sexual feminino. 
O elevado 
número de 
filhos, o excesso 
de peso, a 
presença de 
doenças 
crônicas, a 
baixa 
escolaridade e   
maior número 
de sintomas 
somático, 
psicológico e 
urogenital 
apresentaram 
maior inibição. 
As mulheres 
que referiram ter 
um bom 
relacionamento 
com o parceiro, 
mostraram 
menos 
probabilidade de 
ter inibição do 
desejo sexual. 

7 Climacteric: 
intensity of 
symptoms 
and sexual 

Estela 
Rodrigues 
Paiva 
Alves, 

Texto 
Contexto 
Enfermagem / 
2015. 

Verificar a 
associação 
entre a 
intensidad

Em relação à 
intensidade dos 
sintomas, 47,7% 
das mulheres 
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performanc
e 

Aurélio 
Molina da 
Costa , 
Simone 
Maria 
Muniz da 
Silva 
Bezerra, 
Ana Marcia 
Spano 
Nakano, 
Ana Márcia 
Tenório de 
Souza 
Cavalcanti, 
Maria Djair 
Dias/ 
SCOPUS 

e dos 
sintomas 
no 
climatério e 
o padrão 
de 
desempen
ho sexual 
de 
mulheres 
neste 
período do 
ciclo vital. 

apresentou 
manifestações 
leves e apenas 
cerca de um 
sexto relatava 
sintomatologia 
intensa. 
Mulheres com 
padrão de 
desempenho 
sexual 
Bom/Excelente, 
apresentavam 
sintomas leves, 
e as que 
apresentaram 
um padrão de 
desempenho 
sexual 
Ruim/Desfavorá
vel, 
apresentaram 
manifestações 
moderadas e 
intensas.  

8 Effects of 
physical 
and 
depressive 
symptoms 
on the 
sexual life of 
Turkish 
women in 
the 
climacteric 
period 

E. 
Yanikkere
m, A. 
Göker, Ö. 
Çakır, N. 
Esmeray / 
SCOPUS 

Climacteric / 
2018 

Avaliar os 
efeitos dos 
sintomas 
físicos e 
depressivo
s na vida 
sexual de 
mulheres 
no período 
do 
climatério. 
 

73,8% das 
mulheres 
estavam na 
menopausa.  No 
geral, 50,0% 
das mulheres 
afirmaram que 
estavam 
satisfeitas com 
sua vida sexual 
e 19,2% das 
mulheres 
disseram que 
tinham 
problemas 
sexuais com os 
maridos. A 
DS foi detectada 
em 86,4% das 
mulheres. 
Mulheres com a 
idade avançada, 
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sem plano de 
saúde, com 
baixa renda, 
casadas há 
muitos anos e 
que tiveram 
muitas 
gestações são 
mais propensas 
a  DSF. As 
mulheres com 
um maior grau 
de escolaridade 
apresentaram 
um melhor 
desempenho 
sexual. 

9 Factors 
Affecting 
Sexual 
Function in 
Midlife 
Women: 
Results 
from the 
Midlife 
Women’s 
Health 
Study 

Rebecca L. 
Smith, 
DVM, MS, 
PhD, Lisa 
Gallicchio, 
PhD, Jodi 
A. Flaws, 
PhD / 
PubMed 

Journal of 
women’s 
health / 2017 

Estimar a 
importânci
a dos 
fatores de 
risco que 
afetam a 
função 
sexual em 
mulheres 
de meia-
idade 
sexualmen
te ativas. 

Os fatores de 
risco que afetam 
a função sexual 
na menopausa 
são: secura 
vaginal, ondas 
de calor, e 
corrimento, 
advindos da 
diminuição dos 
níveis 
hormonais. Mul
heres na pós-
menopausa 
relataram sexo 
mais doloroso. 
O uso de 
contraceptivos 
orais por mais 
tempo e o maior 
uso de álcool foi 
associado ao 
aumento da 
excitação e do 
orgasmo. 
Mulheres com 
maior 
autopercepção 
sobre a 
qualidade de 
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vida relataram 
atividade sexual 
mais frequente. 
O aumento do 
número de 
gestações foi 
associado a 
uma diminuição 
da frequência de 
relação sexual. 
Fatores 
associados à 
saúde mental 
como 
depressão, 
ansiedade e 
irritabilidade 
foram 
associadas a 
uma diminuição 
da função 
sexual. 

 

A análise dos estudos permitiu a construção de três eixos 

temáticos, são estes: “O perfil socioeconômico das mulheres 

estudadas”; “Fatores associados à ocorrência de DSF em 

mulheres climatéricas” e “As consequências da Disfunção 

Sexual Feminina”. 

 

O PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS MULHERES 

ESTUDADAS 
  

A sexualidade é um componente importante na vida da 

mulher e parte do seu bem-estar físico e emocional, os quais 

são influenciados por fatores fisiológicos, pessoais, familiares, 

religiosos, socioculturais e econômicos. 

 Quando se trata da abordagem do perfil sócio econômico 

das mulheres climatéricas, os artigos 3, 6, 8 e 9 relataram que 
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baixos níveis socioeconômicos afetam diretamente a satisfação 

sexual das mulheres podendo acarretar a DSF. Esses estudos 

trazem que mulheres com a idade mais avançada, com baixa 

renda, desempregadas, sem planos de saúde e com baixo grau 

de escolaridade apresentaram menor satisfação sexual. 

 O artigo 3 complementa que mulheres que estudaram 

sete anos ou menos apresentaram um risco superior a quatro 

vezes para a ocorrência da DSF. 

 

FATORES ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE DSF EM 

MULHERES CLIMATÉRICAS 

 

Mudanças hormonais 

 

Durante o climatério o organismo da mulher passa por 

um quadro fisiológico de queda progressiva nos níveis de 

estrógeno gerando diversos sintomas, como: dores nas 

articulações, dores musculares, cefaleia, insônia, transtornos 

de humor, suores noturnos, ondas de calor, secura vaginal, 

enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico, o epitélio 

do trato genital se torna mais fino, as glândulas de Bartholin 

atrofiam, diminuindo a lubrificação da vagina e, 

consequentemente, causando dor e desconforto no ato sexual, 

tornando as mulheres menos satisfeitas na relação sexual 

(CRUZ; NINA; FIGUERÊDO, 2017). 

Os artigos 1, 2, 4, 6, 7 e 9 abordaram que esses sintomas 

climatéricos relacionados ao hipoestrogenismo se caracteriza 

como um dos principais fatores de risco para a ocorrência da 

DSF, como também a sua intensidade. Mulheres com sintomas 
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climatéricos graves exibiram maior insatisfação sexual do que 

as mulheres com os sintomas leves. 

 Os artigos 1 e 9 relataram também que mulheres na pré-

menopausa evidenciaram menor sintomatologia e maior 

satisfação sexual do que as mulheres na pós-menopausa, que 

expuseram ter sexo doloroso com maior frequência e com 

menor satisfação sexual. 

 

Questões clínicas (gestação, sobrepeso, doenças 

crônicas)  

 

Para se obter uma vida sexual saudável e ativa é 

necessário boa condição física, o que leva a uma maior 

resistência e disposição sexual, consequentemente, melhor 

resposta sexual e menos possibilidade de inibição do desejo 

(ANDAC; ASLAN, 2017) 

 Os artigos 4 e 6 afirmam que a presença de doenças 

crônicas que demandam medicação contínua, acarreta no 

comprometimento geral da saúde e do bem-estar, podendo 

gerar problemas na função sexual feminina, sendo 

consideradas um importante fator de risco para a ocorrência da 

DSF. Observou-se que com a diminuição dos problemas de 

saúde, há melhoria da função sexual. 

 Os estudos revelaram que as mulheres com hipertensão 

e altos níveis de triglicerídeos relataram diminuição na função 

sexual e nas diabéticas houve diminuição na libido, lubrificação 

e orgasmo. 

 Os artigos 3,8,9 reiteram que mulheres que realizaram o 

parto vaginal com suturas apresentaram um risco três vezes 

maior para DSF em comparação com o parto cesárea, como 
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também as mulheres que tiveram quatro ou mais gestações foi 

associado a uma diminuição da frequência da satisfação na 

relação sexual com o parceiro e estão mais propensas a 

apresentarem DSF na menopausa . 

 O artigo 5 complementa que a adiposidade, decorrente 

do excesso de peso e da obesidade, pode aumentar a pressão 

intra-abdominal, enfraquecendo a musculatura do assoalho 

pélvico, sendo um fator de risco para a ocorrência da DSF. 

  

A influência dos aspectos psico- emocionais na função 

sexual  

 

Os aspectos psicológicos e emocionais de mulheres 

climatéricas geram medo, baixa autoestima e sentimentos 

negativos sobre a sexualidade nesse período, acarretando na 

inibição do desejo sexual. 

Os artigos 5, 6 e 9, demonstraram que a diminuição da 

função sexual se apresentou pincipalmente em mulheres com 

sintomas psicológicos como depressão, ansiedade, 

irritabilidade e fadiga. 

As adversidades afetivas no relacionamento conjugal 

são fatores que podem levar ao desenvolvimento de problemas 

emocionais que influenciam na resposta sexual das mulheres 

climatéricas. Já mulheres que referiram ter bom relacionamento 

com o parceiro, mostraram menos problemas de inibição 

sexual. 

 O artigo 9 acrescenta que a depressão, a irritabilidade e 

a fadiga causam a diminuição da excitação, do prazer, da 

lubrificação e do orgasmo, em contrapartida aumenta a dor, o 

desconforto e a secura vaginal. Quanto maior a autopercepção 
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da mulher sobre a sua saúde e o bem-estar, maior satisfação 

sexual ela vai ter e menos chances da ocorrência da DSF. 

 

AS CONSEQUÊNCIAS DA DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA 

 

A disfunção sexual feminina é definida como qualquer 

desordem da resposta sexual que resulte em sofrimento 

pessoal e impacte na qualidade de vida, pode gerar entre outros 

fatores a diminuição do desejo, excitação sexual e orgasmos, 

ocasionando a dispareunia (ARRUDA; CAMPO; BRAZ, 2018). 

 Os artigos 2, 3, 4, 5 e 8 observaram em seus estudos, 

respectivamente, que 61%, 59,15%, 30,5%, 73,91% e 86,4% 

das mulheres climatéricas pesquisadas apresentaram DSF, os 

domínios mais afetados foram dor, problemas com orgasmos, 

lubrificação e excitação. Os estudos 5 e 6 evidenciaram a 

ocorrência da diminuição do desejo sexual, em contrapartida ao 

estudo 4 que encontrou a não alteração do desejo sexual na 

população estudada. 

Ainda os artigos 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 convergem ao 

encontrar em seus resultados que quanto maior os sintomas 

climatéricos moderados a grave, maior a insatisfação sexual, 

em especial nas mulheres que se encontravam no período da 

pós-menopausa. 

Nesse cenário, os estudos apontaram que as quatro 

fases da atividade sexual (desejo, excitação, orgasmo e 

resolução), além de fatores de ordem biopsicossocial podem 

afetar a satisfação sexual das mulheres climatéricas, em 

especial das que estão na pós-menopausa, comprometendo 

assim a qualidade de vida e o bem-estar destas mulheres. 
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CONCLUSÕES  

 

 Nessa conjuntura, as mudanças hormonais, os baixos 

níveis socioeconômicos, o baixo grau de escolaridade, as 

doenças crônicas, os aspectos psicológicos e emocionais e a 

idade avançada contribuem para o agravamento dos sintomas 

climatéricos e  para a ocorrência da Disfunção Sexual Feminina. 

As descobertas acerca desses fatores, colaboram para o 

conhecimento dos profissionais de saúde em especial para o 

enfermeiro da Atenção Primária em Saúde, de modo que 

possam criar ações estratégicas que visem a promoção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento 

dessa população proporcionando uma melhor qualidade de 

vida. 

O presente artigo mostrou a fragilidade de estudos 

voltados a essa temática, especialmente no idioma português, 

o que contribui para a fragilidade de políticas públicas 

existentes voltadas para o climatério. Faz-se necessário rever 

essas políticas, de modo que possam abarcar todas as 

necessidades decorrentes dessa fase de vida e proporcionar a 

essas mulheres um atendimento integral e de qualidade. 
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RESUMO: A microbiota intestinal está relacionada a diversos 
fatores, como idade, raça, dieta, colonização materna, higiene, 
genética do hospedeiro, exposições ambientais à xenobióticos 
e antibióticos. Além de participar significativamente da nutrição 
e do metabolismo do intestino, está envolvida em funções 
fisiológicas de outros órgãos ou tecidos, incluindo a mama. 
Portanto, este trabalho tem como objetivo averiguar a 
correlação da microbiota intestinal com o câncer de mama. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada nas seguintes 
bases de dados: Instituto Nacional do Câncer (INCA), Science 
Direct e PubMed, em inglês e português. Foram excluídos da 
pesquisa artigos com data inferior  ao ano 2015 e que não 
apresentavam o texto na íntegra. Atestou-se   uma correlação 
entre a microbiota intestinal e o câncer de mama. Pode-se 
observar que essa interação está relacionada com fatores que 
envolvem desde questões emocionais até situações de ordem 
secundárias, como a produção excessiva de estrógenos e a 
desregulação do sistema imunológico. A disbiose e a obesidade 
também são considerados fatores de risco para uma maior 
incidência do câncer de mama. Além disso, produtos naturais 
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dietéticos contribuem para prevenção e tratamento do câncer 
de mama. É necessário mais estudos para compreender melhor 
a microbiota intestinal e sua relação com o câncer de mama, 
por  se tratar de uma temática complexa que envolve uma maior 
abordagem  do assunto.  
Palavras-chave: Câncer de mama. Microbiota Intestinal. 

Estrógeno. Disbiose. Imunologia.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Sabe-se que a microbiota é um complexo ecossistema 

de microrganismos que consiste em um conjunto de bactérias, 

vírus, protozoários e fungos, que habitam em diferentes partes 

do corpo humano, como pele, boca, tubo gastroentérico, 

sistema respiratório e genital (PASCALE et al., 2018). No 

entanto, apesar dos micróbios habitarem em vários locais do 

corpo, boa parte parte da biomassa microbiana faz parte do 

trato gastrointestinal (PARIDA; SHARMA, 2019). 

Alguns fatores como idade, raça, dieta, colonização 

materna, higiene, genética do hospedeiro, exposições 

ambientais à xenobióticos e antibióticos são determinantes para 

a composição da microbiota intestinal. Por exemplo, foi 

demonstrado que a fibra altera a composição das bactérias 

intestinais e reduz a atividade da enzima β-glucuronidase 

intestinal,que consequentemente resulta em uma diminuição da 

desconjugação e reabsorção de estrogênios (FERNÁNDEZ et 

al., 2018).  

A microbiota desempenha algumas funções metabólicas, 

bem como a modulação da homeostase da glicose e dos 

lipídios, regulação da saciedade e na produção de energia e 

algumas vitaminas. Além disso, possui um papel fundamental 
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na regulação de diversos mecanismos bioquímicos e 

fisiológicos através da produção de metabólitos e substâncias 

(PASCALE et al., 2018). Além do microbioma intestinal ter um 

papel crucial na nutrição e no metabolismo do intestino, ele 

também participa das funções fisiológicas de outros órgãos ou 

tecidos, incluindo a mama (ZHANG; XIA; SUN, 2020). 

A composição da microbiota humana é formada 

principalmente por Bacteroidetes e Firmicutes, sendo 

desenvolvida por exposição ambiental, onde inclui os 

microorganismos maternos, ou seja, que  surgiram desde o 

nascimento. Uma vez que os microorganismos são 

estabelecidos na infância, as centenas de espécies que 

habitam o intestino respondem rapidamente aos estímulos 

ambientais e estilo de vida (MARTENS; NEUMANN; DESAI, 

2018). O hospedeiro utiliza de vários mecanismos para manter 

a homeostase intestinal e prevenir respostas imunes contra a 

microbiota. Um dos mecanismos citados é a produção de uma 

camada de muco que cobre as células epiteliais do intestino. 

Este muco é produzido e secretado pelas células caliciformes 

do hospedeiro e sua principal função é proteger o epitélio 

intestinal dos danos causados por alimentos e secreções 

digestivas (SICARD et al., 2017). 

Os microrganismos evoluíram dentro dos intestinos dos 

hospedeiros animais para formar um ecossistema conhecido 

como microbiota intestinal. Essa microbiota é densamente 

povoada por trilhões de bactérias que pertencem as mais 

variadas centenas de espécies diferentes. Apesar de toda essa 

diversidade, a microbiota pertence apenas a quatro filos - 

Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria e Proteobacteria, de 

modo que os filos Firmicutes e Bacteroidetes correspondem a 
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mais de 90% da população bacteriana do cólon, onde a 

densidade bacteriana é maior (KIM; COVINGTON; PAMER, 

2017). 

O Filo Firmicutes abriga uma classe denominada 

Clostridia, onde representam a maioria dos organismos que 

residem no trato intestinal e têm sido implicados em uma série 

de funções benéficas. Esses organismos são responsáveis por  

liberar butirato como produto final da fermentação (como os 

ácidos graxos de cadeia curta produzidos por Bacteroides spp.,) 

e promover a saúde epitelial do intestino. Além disso, 

promovem a homeostase imune do hospedeiro no intestino 

através das células T. Outros microorganismos da classe 

Clostridia, no entanto, incluem patógenos importantes que 

causam doenças. Já o Filo das Bacteroidetes são bem 

conhecidas por digerir polissacarídeos complexos que são 

resistentes às enzimas digestivas do hospedeiro. A degradação 

desses carboidratos complexos libera ácidos graxos de cadeia 

curta voláteis (AGCC’s) como acetato, propionato e butirato que 

serão reabsorvidos pelo hospedeiro (KIM; COVINGTON; 

PAMER, 2017). 

Alguns tipos específicos de bactérias intestinais como  

Coriobacteriaceae, que inclui Eggerthella lenta são capazes de 

metabolizar fitoestrogênios, como isoflavonas e lignanas, e 

converter-los em metabólitos ativos que podem proteger contra 

câncer de mama. No entanto, algumas espécies bacterianas 

como Blautia sp. e F. prausnitzii podem estar associados a más 

situações clínicas por estarem envolvidas no metabolismo de 

estrógenos (LUU et al., 2017). 

Segundo Goedert et al. (2018), o risco de câncer de 

mama pode ser afetado pela diversidade e composição da 
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microbiota intestinal, alterando os níveis sistêmicos de 

estrogênio. Com isso, alguns microorganismos que são 

responsáveis por metabolizar alguns hormônios são alterados, 

produzindo um aumento do nível de estrógeno circulante, sendo 

assim um fator contribuinte para o aumento do risco de câncer 

de mama. 

Atualmente existem 4 grupos principais de cânceres de 

mama: receptor endócrino (receptor de estrogênio ou 

progesterona) positivo, receptor 2 do fator de crescimento 

epidérmico humano (HER2), triplo positivo (estrogênio, 

progesterona e receptor HER2 positivo) e triplo negativo 

(BANERJEE, 2018).  A via de sinalização mediada por receptor 

de estrogênio (ER) é considerada importante no 

desenvolvimento do câncer, pois os estrógenos são geralmente 

considerados como causadores da proliferação de células do 

câncer de mama (WEN, 2017). 

Entre os diversos tipos de cânceres, o câncer de mama 

é considerado um problema de saúde pública,  pois é o segundo 

tipo de câncer mais frequente, afetando milhares de mulheres 

em todo o mundo, sendo responsável por 17.572 mortes no 

Brasil segundo dados de 2018 (INCA,2019). Estima-se que, no 

país, para o triênio 2020-2022, ocorra em torno de 625 mil 

novos casos de câncer para cada ano, sendo que 66.280 sejam 

de câncer de mama, sendo no estado da Paraíba para cada 100 

mil habitantes, a taxa bruta é de 52,93 novos casos e 84,83 na 

capital João Pessoa (INCA, 2019).  

A mama humana contém uma comunidade diversificada 

e única de microbiota que é distinta daquela encontrada em 

outros locais do corpo (FERNÁNDEZ et al., 2018) por 

apresentar diferenças do tecido cutâneo sobrejacente e ter 



A MICROBIOTA INTESTINAL E A SUA RELAÇÃO COM O CÂNCER DE 
MAMA 

321 
 

maior riqueza de espécies. Portanto, embora o microbioma do 

tecido mamário possa ser derivado ou interferido pelo 

microbioma da pele, o tecido mamário tem seu próprio ambiente 

e ecossistema distintos. Isso pode ser atribuído a diferenças 

nos microambientes dos tecidos, como pH e níveis de oxigênio 

(HIEKEN et al., 2016). 

A obesidade é um dos fatores que está associada à 

progressão e desenvolvimento do câncer de mama, pois os 

tecidos adiposos contribuem para a resistência à insulina, além 

dos macrófagos ativados em tecido adiposo em indivíduos 

obesos produzirem mediadores pró-inflamatórios. A obesidade 

resulta em uma resistência à insulina, promove um nível 

elevado de insulina IGF-1, diminui a adiponectina (o hormônio 

que queima gordura) e aumenta o hormônio da saciedade 

conhecido como leptina. Associado à obesidade está a 

inatividade física, que  provoca o estresse, a inflamação e 

problemas psicológicos, como depressão, que são 

influenciados pelo microbioma intestinal. A prática de atividade 

física após o câncer de mama diminui a recorrência do câncer 

em 24%, reduz o risco de mortalidade relacionada ao câncer de 

mama em 34% e diminui o número de mortes por todas as 

causas em 41%. Alguns estudos surgerem que a redução 

primária do câncer de mama é entre 30% a 50% se realizada 

atividade física regular, até mesmo exercícios, como caminhar 

30 minutos por dia, 5 vezes por semana, podem melhorar 

consideravelmente a saúde geral (BODAI et al, 2020). 

A microbiota intestinal também podem influenciar na 

resiliência emocional (nossa resposta e recuperação de um 

evento considerável que alterou a vida) e a capacidade de lidar 

com situações estressantes (agudas e crônicas). Além disso, a 
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capacidade de lidar com as preocupações emocionais também 

estão  relacionadas à microbiota, pois são responsáveis pela 

produção de vários neurotransmissores, incluindo ácido γ-

aminobutírico, norepinefrina, serotonina e dopamina. O 

intestino humano é responsável pela produção de quase 90% 

dos reguladores neurológicos de substâncias químicas que 

atinge as nossas emoções (BODAI et al., 2020). 

Mediante o exposto, o presente estudo tem como 

objetivo averiguar a correlação da microbiota intestinal com o 

câncer de mama. 

 

MATERIAIS E MÉTODO   

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada nas 

seguintes bases de dados: Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

Science Direct e PubMed, em inglês e português. Foram 

excluídos da pesquisa artigos com data inferior ao ano 2015 e 

que não apresentavam o texto na íntegra. As consultas via on-

line foram feitas utilizando as seguintes palavras-chaves: 

Câncer de mama. Microbiota Intestinal. Estrógeno. Disbiose. 

Imunologia.  

As pesquisas foram feitas pela busca dos descritores 

sobre o tema, que geraram artigos. Após a utilização dos  

critérios de exclusão, foram identificados 186 artigos, que em 

seguida passou pela análise dos títulos e resumos, resultando 

ao final do processo 27 artigos para composição deste trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Das publicações selecionadas para este estudo, um 

quadro foi desenvolvido (Quadro 1), expondo as características 
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dessas publicações, segundo título, autoria e o ano de 

publicação. 

 

Quadro 1 - Caracterização dos 27 artigos primários incluídos 

na revisão de literatura, João Pessoa, Brasil, 2020. 

Título    Autores      Ano de Publicação 

 
Ancient Nuclear Receptor 
VDR With New Functions: 

Microbiome and 
Inflammation. 

 

 

 

BAKKE; SUN. 

 

 
 

2018 
 

The balance between 

breast cancer and the 

immune system: 

challenges for prognosis 

and clinical benefit from 

immunotherapies. 

 

BAXEVANIS; 

FORTIS; 

PEREZ. 

 
 

2019 
 

Breast Cancer: Lifestyle, 
the Human Gut 

Microbiota/Microbiome, 
and Survivorship. 

 

BODAI; 

NAKATA. 

 
2020 

 

The microbiome and 

breast cancer: a review. 

 

CHEN et al. 

 

 

 
 

2019 

Microbiome and Breast 

Cancer: New Role for an 

Ancient Population. 

 

ESLAMI- S et 

al. 

 
2020 

Breast Cancer and Its 

Relationship with the 

Microbiota. 

 

FERNÁNDEZ 

et al. 

 
2018 

 

Postmenopausal breast 

cancer and oestrogen 

associations with the IgA-

 

GOEDERT et 

al. 

 
 

2018 
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coated and IgA-noncoated 

faecal microbiota. 

The Influence of the Gut 

Microbiome on Cancer, 

Immunity, and Cancer 

Immunotherapy. 

 

GOPALAKRIS 

et al. 

 
 

2019 

The Microbiome of 

Asepticaly Collected 

Human Breast Tissue in 

Benign and Malignant 

Disease. 

 

HIEKEN et al. 

 
 

2016 

Incidência de câncer no 

Brasil. 

 

 INCA. 

 
2019 

A situação do câncer de 

mama no Brasil: síntese 

de dados do sistema de 

informação. 

 

 

INCA. 

 
 

2019 

The intestinal microbiota: 

Antibiotics, colonization 

resistance, and enteric 

pathogens. 

KIM; 

COVINGTON; 

PAMER. 

 
2017 

Perturbation of the gut 

microbiota by antibiotics 

results in accelerated 

breast tumour growth and 

metabolic dysregulation. 

 

 

KIRKUP et al. 

 
 

2020 

Natural Products for 

Chemoprevention of 

Breast Cancer. 

 

KO;MOON. 

 
2015 

The Intestinal Microbiome 

and Estrogen Receptor-

Positive Female Breast 

Cancer. 

 

KWA et al. 

 
2016 

 

Dietary Natural Products 

for Prevention and 

 

LI et al. 

 
2017 
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Treatment of Breast 

Cancer. 

Intestinal Proportion of 

Blautia sp. is Associated 

with Clinical Stage and 

Histoprognostic Grade in 

Patients with Early-Stage 

Breast Cancer. 

 

 

LUU et al. 

 
 

2017 

Interactions of commensal 

and pathogenic 

microorganisms with the 

intestinal mucosal barrier. 

MARTENS; 

NEUMANN; 

DESAI. 

 
2018 

Microbiome—Microbial 

Metabolome—Cancer Cell 

Interactions in Breast 

Cancer—Familiar, but 

Unexplored. 

 

 

MIKÓ et al. 

 
 

2019 

Exercise Modifies the Gut 

Microbiota with Positive 

Health Effects. 

 

MONDA et al. 

 
2017 

The microbiome, Estrogen 

Connection and Breast 

Cancer Risk. 

PARIDA; 

SHARMA. 

 
2019 

 

Microbiota and metabolic 

diseases. 

 

PASCALE et 

al. 

 
2018 

 The Human Microbiome 

and Cancer. 

RAJAGO- 

PALA et al. 

 
2017 

Interactions of Intestinal 

Bacteria with Components 

of the Intestinal Mucus. 

 

SICARD et al. 

 
2017 

Unifying mechanism in the 

initiation of breast cancer 

by metabolism of estrogen. 

 

WHEN et al. 

 
2016 
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The Impact of Diet on 

Breast Cancer Outcomes. 

XU; 

PETERSON. 

 
2019 

Breast and gut microbiome 

in health and câncer. 

ZHANG; XIA; 

SUN. 

 
2020 

Fonte: Produzido pela autora, 2020. 

 

Relação da microbiota intestinal no câncer de mama 

No interior do trato gastrointestinal humano, há uma 

quantidade diversificada de microorganismos, que juntos 

constituem a microbiota (KIM; COVINGTON; PAMER, 2017) e 

desempenham algumas funções como: estruturais, protetoras e 

metabólicas para a mucosa intestinal. Além disso, a microbiota 

intestinal participa também como barreira e atua na 

manutenção de sua homeostase. Fornece os nutrientes, 

contribui para a rede de sinalização e regulação do 

desenvolvimento epitelial e por fim, participa do sistema 

imunológico (MONDA et al., 2017). 

Por exemplo, a microbiota atua como forma de proteção 

através da competição com patógenos por nutrientes e 

receptores e pela produção de moléculas antimicrobianas para 

evitar a colonização por microorganismos. Através de ligantes 

de bactérias comensais (como lipopolissacarídeo, LPS), a 

microbiota intestinal possui influencia significativa quanto ao 

desenvolvimento e a função do sistema imunológico da mucosa 

(MONDA et al., 2017). Desse modo, a microbiota intestinal está 

diretamente relacionada em inúmeras situações 

fisiopatológicas, incluindo câncer (LUU et al., 2017). 

Apesar dos fatores genéticos, terapia de reposição 

hormonal, estilo de vida, hábitos alimentares e idade estarem 

entre os fatores de risco para câncer de mama, eles não podem 

explicar todos os casos de câncer de mama, além disso, outros 



A MICROBIOTA INTESTINAL E A SUA RELAÇÃO COM O CÂNCER DE 
MAMA 

327 
 

possíveis fatores de risco devem ser considerados. Nas últimas 

décadas, a composição da microbiota do corpo humano 

despertou muita atenção em diferentes áreas, incluindo a 

biologia do câncer (ESLAMI-S et al., 2020). 

Nos estágios iniciais do câncer, embora o prognóstico 

seja geralmente favorável, à medida que a doença progride, as 

chances de cura caem consideravelmente (KIRKUP, 2019). 

Portanto, a relação entre a microbiota e o câncer de mama será 

melhor abordada nos seguintes tópicos. 

 

Função da microbiota intestinal na metabolização do 

estrógeno e a sua relação com o câncer de mama 

Os estrógenos são hormônios esteróides C-18, 

provenientes da redução do colesterol (C27) em diferentes 

etapas (PARIDA; SHARMA, 2019), e a sua circulação ocorre no 

sangue na sua forma livre ou ligada a proteínas, exercendo 

diversos efeitos biológicos (KWA et al., 2016). 

Esses hormônios conjugados são excretados na bile, na 

urina e nas fezes. Estudos envolvendo estradiol, estrona e 

estriol radiomarcados indicam que cerca de 65% do estradiol 

injetado, 48% da estrona injetada e 23% do estriol injetado são 

recuperados na bile. Já que aproximadamente 10% a 15% do 

estradiol radiomarcado injetado, estrona e estriol são 

encontrados nas fezes em sua forma conjugada, uma parcela 

fisiologicamente importante de estrogênios é reabsorvida na 

circulação (KWA et al., 2016). No fígado é onde inicia-se o 

metabolismo dos estrogênios, onde sua reabsorção ocorre 

através da circulação enterohepática como estrogênios livres, 

chegando a diferentes órgãos como a mama (FERNÁNDEZ, 

2018). 
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A microbiota intestinal humana é muito diversificada, em 

que existe um subconjunto de bactérias com capacidade 

genética de metabolizar o estrogênio: o estroboloma. Esses 

micróbios fornecem a fibra como sua principal fonte de energia. 

Dessa maneira, o microbioma intestinal possui uma função 

substancial na regulação do estrogênio, segundo pesquisas 

(BODAI et al., 2020) por ser capaz de modular os níveis séricos 

de estrogênio. No entanto, compostos semelhantes ao 

estrogênio podem promover a proliferação de certas espécies 

de bactérias (FERNÁNDEZ et al., 2018). 

O microbioma intestinal possui um papel importante 

quanto à modulação dos níveis de estrógenos sistêmicos, pois 

afeta a circulação enterohepática dos estrogênios e sua 

reabsorção. Em teoria, um estroboloma que contém enzimas 

que favorecem a desconjugação, promoveria a reabsorção de 

estrogênios livres e, assim, aumentaria a carga total de 

estrogênio, contribuindo para o risco de desenvolvimento de 

doenças malignas impulsionadas por hormônios, como câncer 

de mama (KWA et al., 2016). 

Portanto, cada vez mais estudos tem identificado que a 

exposição excessiva aos estrogênios está associada ao 

aumento do risco de câncer de mama (WEN et al., 2017).  

 

Modulação de nutrientes na disbiose intestinal e câncer de 

mama 

A disbiose é um estado de desequilíbrio da microbiota, 

em que as espécies de bactérias danosas excedem a 

quantidade de bactérias benignas, podendo levar à doenças 

como o câncer (CHEN et al., 2019). Tal desequilíbrio da 

microbiota intestinal não só levam a doenças inflamatórias e 
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infecciosas intestinais, mas também podem evoluir para outras 

doenças além do trato gastrointestinal, como doenças  

autoimunes e alérgicas e doenças nervosas, entre outras 

(ZHANG; XIA; SUN, 2020).  

A disbiose microbiana promove consequências ao 

sistema imunológico do hospedeiro, pois resulta na diminuição 

dos linfócitos e aumento dos neutrófilos que assim, podem 

contribuir para a redução da sobrevida dos pacientes com 

câncer de mama. Estudos feitos em amostras de camundongos 

evidenciaram que alterações do microbioma intestinal levam a 

formação do tumor na mama (ELAMI-S et al., 2020).  

A partir disso, podemos entender que o microbioma 

intestinal desempenha um papel significativo no aumento de 

várias doenças, incluindo o câncer. Portanto, a orientação 

terapêutica do microbioma intestinal deve ser investigado como 

parte das abordagens preventivas e terapêuticas (ELAMI-S et 

al., 2020). 

A dieta e a nutrição são consideradas estratégias 

eficazes de prevenção do câncer, e muitos produtos naturais 

dietéticos têm mostrado um forte aliado na prevenção e no 

tratamento de cânceres (LI et al., 2017). Dietas ocidentais 

possuem um alto teor de gordura quando comparadas as dietas 

oridentais. Diante disso, alguns mecanismos de como uma 

dieta rica em gordura pode contribuir para uma maior incidência 

do câncer de mama. Uma alta ingestão de gordura proporciona 

o acúmulo de tecido adiposo, ocorrendo a conversão da 

androstenediona em estrona, elevando assim as concentrações 

de estrógenos que posteriormente desenvolverá o câncer de 

mama (XU; PETERSON, 2019).  



A MICROBIOTA INTESTINAL E A SUA RELAÇÃO COM O CÂNCER DE 
MAMA 

330 
 

Segundo Li et al. (2017), alguns estudos epidemiológicos 

sugeriram que o consumo de  vegetais e frutas diminui a 

incidência do câncer de mama. Além disso, estudos 

experimentais também apontaram que muitos produtos naturais 

dietéticos podem contribuir para prevenção e tratamento do 

câncer de mama como cúrcuma, mangostão, romã, maçã, 

frutas cítricas, uva, manga, vegetais, crucíferos, alho, gengibre, 

cominho preto, macro-fungos comestíveis e  alguns cereais.  

Por exemplo, tratando-se das frutas, a maçã possui os 

flavonóides, que podem ser extraídos da própria casca e da 

polpa Pink Lady, podendo inibir o crescimento de células de 

câncer de mama MCF-7. Quanto aos vegetais crucíferos, como 

brócolis, couve-flor, agrião e couve de Bruxelas, têm mostrado 

efeito anticâncer de mama em modelos experimentais. Esse 

fato pode ser atribuído pelo motivo dos vegetais crucíferos 

possuírem um alto teor de glucosinolatos, e quando cortados ou 

mastigados, gerar um produto final denominado isotiocianatos, 

composto que tem atividades quimiopreventivas para várias 

neoplasias, incluindo câncer de mama (LI et al., 2017). 

A curcumina é um pigmento dietético natural da raíz da 

planta açafrão (Curcuma Ionga L.), e inibiu significativamente o 

crescimento do câncer, sendo  considerada um agente 

quimiopreventivo e quimioterápico do câncer. A curcumina inibe 

os efeitos proliferativos do Bisfenol A, que é encontrado nas 

células do câncer de mama humano. O Bisfenol A para  

proliferação de células de câncer de mama humano positivas 

para o receptor de estrogênio. A curcumina tem o papel de inibir 

miR-19, que é responsável pela proliferação de células MCF-7 

mediada por Bisfenol A. Assim, o tratamento com curcumina, 

um inibidor do miR-19, leva à supressão da proliferação, 
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crescimento, invasão e consequente metástase das células 

cancerosas (KO; MOON, 2015). 

Vários são os efeitos anticâncer de mama que esses 

produtos podem fornecer, pois estão envolvidos em vários 

mecanismos de ação como, regular negativamente a expressão 

e atividade de ER-α, inibir a proliferação, migração, metástase 

e angiogênese de células tumorais de mama, induzir a 

apoptose e parada do ciclo celular e por fim, sensibilizar células 

tumorais de mama para radioterapia e quimioterapia (LI et al., 

2017). 

 

Metabólitos da digestão e câncer de mama 

Os metabólitos envolvidos na digestão e os produtos 

microbianos provenientes do intestino exercem um papel 

significativo no processo e no desenvolvimento de doenças da 

mama. Alguns estudos relataram que vários metabólitos 

bacterianos são os próprios metabólitos dos micróbios (como 

Ácidos Graxos de Cadeia Curta  (AGCC), lactato, piruvato) ou 

produtos modificados do hospedeiro, bem como metabólitos de 

aminoácidos aromáticos, ácidos biliares secundários e 

esteróides sexuais modificados por redox (ZHANG; XIA; SUN, 

2020). 

O ácido litocólico é o ácido biliar secundário que é 

sintetizado através da desidroxilação na posição 7 do ácido 

quenodesoxicólico e do ácido ursodesoxicólico. Os genes que 

participam da degradação dos ácidos biliares secundários 

podem ser encontrados no operon induzível pelo ácido biliar. A 

enzima 7α / β-hidroxisteróide desidroxilase é responsável por 

catalisar a formação do ácido litocólico, que é citostática no 

câncer de mama. Além disso, algumas bactérias anaeróbicas, 
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principalmente as Clostridiales, são responsáveis pela 

transformação do ácido biliar. No seio, os ácidos biliares são de 

origem intestinal (MIKÓ et al., 2019). 

A síntese dos ácidos graxos de cadeia curta é feita 

através da fermentação sacarolítica de glicídios não digeríveis, 

e a sua fermentação produz formato, acetato, propionato, 

butirato e lactato. Os ácidos graxos de cadeia curta podem 

contribuir com a proliferação celular, apoptose, invasão celular, 

expressão gênica, metabolismo, entre outros, no câncer de 

mama. Portanto, a capacidade de produção de acetato é 

generalizada entre as bactérias, enquanto a produção de outros 

metabólitos é mais restrita a certas espécies. Em síntese, os 

ácidos graxos de cadeia curta, mais notavelmente, butirato, são 

inibidores de histona desacetilase, que possuem atividade 

essencial no anticâncer (MIKÓ et al., 2019). 

 

Regulação imunológica intestinal e câncer de mama 

Apesar do microbioma influenciar no desenvolvimento do 

câncer por meio de  diversos mecanismos, o que está 

relacionado ao sistema imunológico é o mais conhecido. Isso 

ocorre devido ao papel essencial que a microbiota realiza na 

ativação, treinamento e modulação da resposta imunológica do 

hospedeiro (RAJAGOPALA et al., 2017).  

No organismo humano , existem trilhões de micróbios tão 

numerosos quanto células humanas, que interagem com o 

hospedeiro constantemente em vários locais, bem como a pele 

e as superfícies mucosas e o trato gastrointestinal durante o 

desenvolvimento. Portanto, não é surpreendente que eles 

desempenhem um papel tão significativo em várias funções do 

hospedeiro, incluindo imunidade. A relação entre o microbiota e 
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o intestino, além de limitar a entrada de bactérias comensais e 

antígenos alimentares orais, permite também que o sistema 

imunológico reconheça e ataque bactérias oportunistas 

evitando portanto, a invasão bacteriana e uma futura infecção. 

A microbiota influencia nas respostas imunes localizadas, além 

disso, tem efeitos mais amplos, contribuindo para a imunidade 

inata e adaptativa em vários níveis (GOPALAKRISHNAN et al., 

2018). 

As contra-interações entre micróbios e itens 

imunológicos de IL-6 e neutrófilos têm sido apontados na 

carcinogênese da mama, de modo que os linfócitos e neutrófilos 

são modulados pela microbiota e pela inflamação. O 

desenvolvimento do câncer em tecidos não intestinais, bem 

como as glândulas mamárias, estão diretamente relacionadas 

às respostas imunes associadas aos neutrófilos. Outrossim, o 

microbioma gastrointestinal regular está implicado na 

maturação das células T CD8þT efetoras (também conhecidas 

como células T assassinas), visto que são as células 

imunológicas mais potentes que podem erradicar HER2 / 

células tumorais da mama. Além disso, a inflamação imune 

inata quando associada a infecções bacterianas intestinais 

pode desempenhar um papel importante no câncer de mama 

(BAXEVANIS; FORTIS; PEREZ, 2019). 

Alguns estudos testaram em modelo animal a função dos 

neutrófilos na atuação da infecção microbiana intestinal 

patogênica direcionada com predileção por câncer de mama. 

Eles findaram camundongos fêmeas de neutrófilos com 

anticorpo anti-Ly-6G e investigaram que o desenvolvimento do 

tumor foi completamente bloqueado neste modelo 
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desencadeado por bactérias por meio da gavagem gástrica com 

Helicobacter hepaticus (ZHANG; XIA; SUN, 2020). 

Os Toll-like (TRLs) são receptores que reconhecem 

padrões moleculares associados à patógenos (PAMP), que são 

produtos moleculares derivados de patógenos de bactérias, 

vírus e fungos. Alguns estudiosos do câncer de mama têm 

investigado metodicamente a expressão de TLRs em linhas de 

células e tecidos de câncer de mama (BAXEVANIS; FORTIS; 

PEREZ, 2019).  

 
CONCLUSÕES 
 

Através desta revisão bibliográfica, foi possível atestar 

que existe uma correlação entre a microbiota intestinal e o 

câncer de mama. Observou-se que essa interação está 

relacionada com fatores que envolvem desde questões 

emocionais, como a capacidade de lidar com situações 

estressantes (devido a produção de neurotransmissores como 

o ácido γ-aminobutírico, norepinefrina, serotonina e dopamina) 

até situações de ordem secundárias como a produção 

excessiva de estrógenos e a desregulação do sistema 

imunológico. 

A desregulação da flora intestinal (disbiose) através de 

microorganismos e a obesidade também são considerados 

fatores de risco para uma maior incidência do câncer de mama, 

visto que a produção de ácidos graxos de cadeia curta, os 

ácidos biliares secundários e alguns moduladores da 

inflamação estão envolvidos com o câncer de mama. Além 

disso, pode-se atestar que os produtos naturais dietéticos 

podem contribuir para prevenção e tratamento do câncer de 

mama. Contudo, faz-se necessário a utilização de mais estudos 
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para compreender melhor a microbiota intestinal e sua relação 

com o câncer de mama, visto que trata-se de uma temática 

complexa que envolve portanto, uma abordagem mais 

aprofundada e detalhada acerca do assunto.  
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RESUMO: A sexualidade feminina tornou-se um aspecto que 
transpassa o papel reprodutor, estando ligada diretamente à 
qualidade de vida. O câncer de mama e seu tratamento afetam 
amplamente a função sexual das mulheres, especialmente 
quando submetidas ao tratamento sistêmico por quimioterapia, 
sendo necessário investigar de forma aprofundada as 
circunstâncias que interferem na qualidade da função e da 
satisfação com o ato sexual. O presente estudo objetivou 
analisar a qualidade do desempenho sexual em mulheres com 
câncer de mama com base na literatura. De maneira mais 
específica, pretendeu-se verificar as principais queixas 
relatadas por mulheres diagnosticadas com neoplasia maligna 
da mama em relação à função sexual e observar quais métodos 
foram aplicados para avaliar esse aspecto. Tratou-se de uma 
Revisão Integrativa, realizada através da busca por artigos nas 
seguintes bases de dados: LILACS, PubMed e Scielo, a partir 
de descritores indexados no MeSH e no DeCS. Foram incluídos 
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os materiais publicados nos últimos 10 anos e que se 
enquadraram nos critérios, o que resultou em uma amostra de 
3 artigos. Foram realizadas anotações no programa Word© 
(versão 2010) e, posteriormente, os estudos foram 
armazenados no software Mendeley (versão 1.17.11) para uma 
análise mais aprofundada. Ao avaliarmos a amostra, obtivemos 
1 artigo descritivo-quantitativo, 1 artigo misto: quantitativo - 
qualitativo e 1 artigo de relato de experiência. Todos 
abordavam, principalmente, a influência do tratamento do 
câncer de mama na satisfação sexual e afetiva das mulheres, 
os quais utilizaram o Quociente Sexual Feminino e o Female 
Sexual Function Index como instrumentos avaliativos. O estudo 
permitiu evidenciar que a maioria das mulheres submetidas ao 
tratamento para o câncer de mama apresentaram disfunção 
sexual, relatando insatisfação até mesmo no domínio afetivo. 
Concluiu-se que é necessária uma abordagem integral pela 
equipe de saúde que assiste essa população. 
Palavras-chave: Saúde da mulher. Sexualidade. Neoplasias 

da mama. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cenário ocupado pela mulher na sociedade sofreu 

grandes mudanças. O gênero feminino encarregado de ser 

mãe, esposa e do lar, sempre submissa ao patriarcado, passou 

a ser substituído por mulheres empoderadas e independentes. 

Sendo não só capazes de cuidar do seu lar e de seus filhos, 

mas também, de conciliar a outras atividades antes exercidas, 

na grande maioria, por homens, como trabalhar, estudar e 

sustentar a família (SILVA, 2008). 

Um dos aspectos que sofreu alteração com as lutas 

femininas foi o âmbito da sexualidade. Com a vivência de novos 

padrões morais e comportamentais, a prática sexual, que 
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outrora estava voltada à procriação humana, tornou-se uma 

prática voltada à satisfação e ao prazer (SOUZA; FERNANDES; 

SANDOVAL, 2016). 

A sexualidade é um tema incorporado às políticas 

públicas da saúde da mulher, voltadas para os aspectos 

biopsicossocioculturais, abordando o indivíduo de forma geral, 

em busca de qualidade de vida e bem-estar (DIAS et al., 2018). 

Qualquer perturbação do ciclo da resposta sexual 

(desejo, excitação, orgasmo e resolução), seja por 

determinantes biológicos ou até mesmo por fatores 

comportamentais, como baixa estima ou falta de interesse pelo 

parceiro, por exemplo, resulta em uma disfunção sexual, que 

está ligada ao lado emocional e até mesmo cognitivo das 

mulheres que apresentam tal insatisfação (ANTÔNIO et al., 

2016). 

Uma situação em que pode haver interferência na 

satisfação sexual é o acometimento do Câncer de Mama (CM), 

um distúrbio genético, responsável por um crescimento anormal 

e desordenado das células mamárias, resultando em alterações 

físicas, emocionais e psicológicas, sendo o mais comum e de 

maior prevalência de óbitos por câncer em mulheres (GUERRA 

et al., 2019). 

Tanto o diagnóstico quanto o tratamento podem interferir 

na qualidade de vida sexual das mulheres com a doença. O 

medo da morte, a preocupação com a cura, os conflitos 

conjugais e familiares, as alterações na autoimagem, a ferida 

narcísica pela perda do símbolo de feminilidade que se trata a 

mama e os efeitos colaterais do tratamento, como fogachos, 

ressecamento vaginal, dispareunia, entre outros, refletem 

negativamente na sexualidade e, consequentemente, na 
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qualidade de vida e bem-estar dessas pacientes (MARQUES; 

RODRIGUES, 2018). 

Nesse sentido, estas mulheres devem ser instruídas 

acerca das possíveis reações adversas do tratamento sobre 

seu corpo. Portanto, identificar a disfunção sexual e falar sobre 

suas dificuldades na sexualidade permite que elas se adaptem 

mais rapidamente ao novo contexto sexual e, 

consequentemente, aperfeiçoem sua saúde, a qualidade de 

vida e o relacionamento com seu parceiro (LIMA; VALADARES, 

2014). 

Os indicadores epidemiológicos de novos casos e de 

mortalidade por CM em mulheres estão aumentando, o que 

traduz a relevância de estudos como este. Sendo assim, a 

presente pesquisa justifica-se pela escassez de estudos que 

abordam esse tema e pela necessidade de conhecer o 

desempenho da atividade sexual das mulheres portadoras do 

câncer de mama, para que, em futuros estudos e tratamentos, 

seja possível direcioná–las a um acompanhamento 

multidisciplinar, com profissionais especializados na área, como 

fisioterapeutas da saúde da mulher, sexólogos, psicólogos, 

médicos, dentre outros, para promoção do bem-estar e da 

qualidade de vida. 

Diante do exposto, o presente trabalho apresenta a 

seguinte questão norteadora: Qual a qualidade do desempenho 

sexual das mulheres com CM?  

O objetivo estabelecido foi analisar a qualidade do 

desempenho sexual em mulheres com CM com base na 

literatura. De maneira mais específica, pretendeu-se verificar as 

principais queixas relatadas por mulheres diagnosticadas com 

neoplasia maligna da mama em relação à função sexual e 
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observar quais métodos foram aplicados para avaliar esse 

aspecto. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo tratou-se de uma revisão integrativa, 

a qual permite a síntese de um conhecimento sobre um 

determinado assunto, recolhendo dados e proporcionando uma 

análise criteriosa das informações publicadas em artigos 

científicos, sites e livros, gerando ideias e pensamentos críticos 

com potencial para a realização na prática (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

As seguintes bases de dados foram elencadas para a 

busca de artigos científicos na pesquisa: Pubmed, LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e Scielo (Scientific Eletronic Library Online). 

Através da aplicação dos critérios mencionados no tópico 

seguinte, os artigos que fizeram parte da amostra desta 

pesquisa foram captados pelos seguintes descritores nos 

idiomas português, inglês e espanhol: Saúde da mulher – 

Sexualidade - Neoplasias da mama; Women’s health – 

Sexuality - Breast neoplasms; Salud de la mujer – Sexualidad -  

Neoplasias de la mama. Todos devidamente registrados no 

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

Subject Headings), os quais foram inseridos na ferramenta de 

busca avançada das bases de dados, sendo utilizado o 

operador booleano “AND”. 

Fizeram parte da pesquisa os artigos originais publicados 

entre 2010 e 2020, pesquisas primárias desenvolvidas com 

seres humanos, disponíveis por completo nos seguintes 
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idiomas: português, inglês e espanhol, que forneceram 

informações sobre a sexualidade das mulheres diagnosticadas 

com CM.  

Foram excluídos os artigos de revisão da literatura, 

artigos de opiniões, dissertações, teses e artigos que não 

respondiam à questão norteadora e os duplicados, ou seja, os 

artigos que apareceram em mais de uma base de dados foram 

contabilizados uma única vez. 

Para a coleta de dados, foram realizadas anotações em 

formato de tópicos no programa Microsoft Word® (2010). Para 

tal, os materiais passaram por uma leitura flutuante, a fim de 

que a pesquisadora pudesse extrair os dados gerais. 

Os artigos que foram utilizados na pesquisa, obedecendo 

aos critérios de inclusão mencionados acima, foram 

armazenados no software, o Mendeley (versão 1.17.11), um 

programa que permite agilidade e segurança no 

armazenamento e transmissão de informações entre os 

pesquisadores. Os materiais passaram por uma leitura 

criteriosa, a fim de que a pesquisadora pudesse eleger as 

informações mais relevantes. 

Os resultados foram organizados através de fluxograma 

com os passos da busca. Além disso, foi confeccionado um 

quadro com informações extraídas dos estudos: título do 

trabalho, autores, ano da publicação, objetivos, tipo de estudo, 

amostra, método aplicado e principais resultados encontrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através de pesquisas foram encontrados 3 artigos em 

português, distribuídos em um estudo misto (quantitativo e 
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qualitativo), um relato de experiência e um estudo descritivo-

quantitativo, sendo publicados em 2016, 2019 e 2020, 

respectivamente, que abordaram a atividade sexual em 

pacientes diagnosticadas com CM.  

A seleção dos materiais está descrita no fluxograma 

contido na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma das buscas. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
O Quadro 1 sintetiza as principais informações extraídas 

dos artigos: 
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Quadro 1. Caracterização dos estudos selecionados. 

 

A
U

T
O

R
/ 

A
N

O
 

TÍTULO OBJETIVOS 
TIPO DE 

ESTUDO 

AMOSTRA E 

MÉTODO 

APLICADO 

PRINCIPAIS 

ACHADOS 
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T
O

S
; 

S
A

N
T

O
S

; 
V

IE
IR

A
, 

2
0

1
6

. 

Interrupção e 

retomada da 

vida sexual 

após o câncer 

de mama. 

1. Investigar a 

interrupção e 

retomada da 

vida sexual 

em 

decorrência do 

tratamento 

oncológico em 

mulheres com 

CM; 2. 

Explorar a 

satisfação com 

o 

relacionament

o amoroso, 

assim como a 

percepção de 

alguns 

aspectos que 

são 

valorizados 

em um 

relacionament

o e sua relação 

com a 

interrupção e 

retomada da 

atividade 

Método 

misto de 

pesquisa 

(quantitativo 

e qualitativo) 

em um 

desenho 

convergente. 

Componente 

quantitativo- 

entrevistas 

realizadas 

com 139 

mulheres; 

Componente 

qualitativo – 

entrevistas 

com 24 

mulheres. 

Quantitativo 

– 

Questionário 

composto 

com 110 

perguntas; 

Qualitativo – 

Roteiro 

semiestrutura

do.  

Das 

mulheres 

entrevistada

s, 49% 

reiniciaram 

a vida sexual 

por 

iniciativa 

própria. 

Notou-se, 

ainda, que 

49,3% 

referiram 

um 

relacioname

nto afetivo-

sexual com 

seu parceiro 

como 

satisfatório. 
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sexual após o 

CM. 

A
L

M
E

ID
A

 e
t 

al
.,

 2
0

1
9

. 

Modelo 

PILSET: 

aconselhame

nto sexual 

para 

sobrevivente

s do CM. 

Relatar a 

experiência do 

uso do modelo 

PILSET como 

ferramenta de 

cuidado de 

enfermagem 

para 

sobreviventes 

do câncer de 

mama com 

disfunção 

sexual. 

Relato de 

experiência 

da aplicação 

de uma 

intervenção 

de 

aconselhame

nto sexual 

embasado no 

modelo 

PILSET, 

para SCM. 

Participaram 

15 

sobreviventes 

do câncer de 

mama. 

Intervenção 

de 

aconselhame

nto sexual 

para 

sobreviventes 

de câncer de 

mama 

(IASSCM) e 

a escala 

Female 

Sexual 

Function 

Index (FSFI).  

Constatou-

se um 

aumento de 

36,79% dos 

escores da 

escala de 

FSFI com o 

uso do 

Modelo 

PILSET. 
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M
A

R
T

IN
S

 e
t 

al
.,

 2
0

2
0

. 

Sexualidade 

de mulheres 

submetidas à 

mastectomia 

e 

identificação 

das fases 

afetadas no 

ciclo da 

resposta 

sexual. 

Analisar o 

padrão de 

desempenho 

sexual das 

mulheres 

mastectomiza

das, 

identificando 

as possíveis 

disfunções 

sexuais 

ocorridas após 

o processo 

cirúrgico. 

Pesquisa 

descritiva de 

cunho 

qualitativo. 

Participaram 

70 mulheres 

que 

realizaram 

cirurgia 

mamária para 

tratamento 

oncológico  

Dois 

questionários

, sendo um 

socioeconôm

ico e o 

Quociente 

sexual – 

versão 

feminina.  

O estudo 

demonstrou 

que 50% das 

mulheres 

apresentara

m algum 

tipo de 

dificuldade 

na 

sexualidade. 

Revelou, 

ainda, que as 

mulheres 

são mais 

acometidas 

pela 

disfunção 

orgásmica. 

Relacionado 

ao 

relaxamento 

da vagina, 

27,14% 

afirmaram 

não sentir 

dificuldade 

de 

penetração. 

O quadro 

álgico foi 

encontrado 

em 27,14%, 

classificada 

como às 

vezes e 

ausente em 

41,43%. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Santos, Santos e Vieira (2016) realizaram um estudo de 

método misto, com componentes quantitativos e qualitativos 

para, posteriormente, cruzar as informações. No tangente ao 

quantitativo, foram entrevistadas 139 mulheres diagnosticadas 
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com câncer de mama, através de um questionário composto por 

110 perguntas realizadas face a face, analisando as variáveis: 

1. Interrupção e retomada da vida sexual; 2. Motivo ou iniciativa 

da retomada da vida sexual; 3. Satisfação com o 

relacionamento amoroso; e 4. A percepção de outros aspectos, 

como fidelidade conjugal e satisfação com a renda familiar. No 

componente qualitativo, os dados foram extraídos através de 

um roteiro semiestruturado, administrado em 24 mulheres com 

CM. Através desse estudo, foi possível observar que 66% das 

participantes, que possuíam vida sexual ativa na ocasião do 

diagnóstico do câncer, interromperam as relações sexuais em 

algum momento do tratamento. E que, das mulheres que 

retomaram a prática sexual, 49% reiniciaram por iniciativa 

própria, sendo que 32,6% relataram que voltaram a manter 

relações sexuais para agradar o parceiro ou por insistência 

dele. Notou-se também que 49,3% das participantes referiram 

um relacionamento afetivo-sexual com o parceiro satisfatório, 

enquanto 50,7% estavam de algum modo ou totalmente 

insatisfeitas. Nesse sentido, os autores enfatizaram a 

importância da investigação sobre os aspectos relacionados 

aos valores atribuídos à sexualidade e ao relacionamento 

afetivo-sexual, quando se estudam os fatores associados à 

insatisfação sexual em decorrência do tratamento oncológico. 

Isto porque a saúde sexual tem sido considerada um pilar para 

assegurar o bem-estar psicológico e a qualidade de vida, 

auxiliando a mulher a restaurar sua autoestima e a fortalecer 

seu sentimento de esperança na possibilidade de superação. 

Carvalho, Martins e Rezende (2011) relataram que o 

retorno da atividade sexual depende do convívio e intimidade 

de cada casal, sendo importante o relaxamento e a troca de 
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carícias para se dar início ao ciclo da resposta sexual, a 

excitação, e assim, retomar a aproximação física e/ou o ato 

sexual, promovendo a rotina do casal. 

Almeida et al. (2019) produziram um relato de caso 

acerca da aplicação de uma intervenção de aconselhamento 

sexual embasado no modelo PILSET (Permissão, Informação 

Limitada, Sugestão Específica e Terapia Intensiva) e no FSFI 

(Female Sexual Function Index) com 15 mulheres 

sobreviventes de CM. Na primeira sessão (Permissão - P), 

foram utilizadas cenas de um filme em que a protagonista era 

mastectomizada, em conjunto de questões norteadoras acerca 

das mudanças na vida sexual, no corpo e na sexualidade. Na 

segunda sessão (Informação Limitada - IL), foram utilizados 

manequins de pelve e vagina para discorrer orientações sobre 

a anatomia e treinos masturbatórios. Na terceira sessão 

(Sugestão Específica – SE), houve esclarecimento de 

perguntas anônimas, depositadas em uma caixa, sobre a 

sexualidade e função sexual. E a sugestão do uso de 

lubrificantes e brinquedos eróticos com o parceiro (a). Na quarta 

sessão, os pesquisadores mesclaram os três níveis do modelo 

em uma técnica de treino erótico. Na quinta e última sessão, os 

profissionais encaminharam as pacientes que tinham 

necessidade de acompanhamento individual para o sexólogo. 

Constatou-se que, após 5 semanas de intervenção, houve um 

aumento de 36,79% dos escores da escala de FSFI, com 

variações antes de 13,78% para 18,85%. 

Segundo a literatura científica, mulheres em tratamento 

de câncer apresentam severa secura vaginal associada à 

menopausa precoce, resultando em apresentação de dor à 

relação sexual. Além disso, referem disfunção sexual associada 
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à dificuldade de atingir ao orgasmo e chegam, até mesmo, a 

apresentar aversão ao sexo (VIEIRA et al., 2013). 

Essas alterações são resultantes do tratamento químico 

que age ligando-se ao receptor tumoral, sendo o tamoxifeno o 

medicamento mais utilizado, que apresenta efeito antagônico 

ao estrogênio, prevenindo a recidiva e/ ou reduzindo o câncer. 

Por consequente, essa alteração hormonal causa 

manifestações colaterais, como: fogachos, alteração do ciclo 

menstrual, menopausa precoce, corrimento ou sangramento 

vaginal, retenção de água, câncer do colo uterino, fenômenos 

tromboembólicos, náuseas, perda de peso, mudança de humor, 

depressão e fraqueza (LEITE et al., 2011).  

Sendo assim, Almeida et al. (2019) relatam que a 

disfunção sexual em pessoas com câncer de mama é um 

problema significativo. Os autores expõem que uso de guias de 

recomendações para questões no âmbito da sexualidade pode 

melhorar a função sexual dessas pessoas, as quais devem ser 

pautadas em questões acerca da resposta sexual, imagem 

corporal, intimidade e relacionamento, função e satisfação 

sexual. Por fim, concluíram que há necessidade, entre os 

profissionais de saúde, de trabalhar questões sexuais no 

atendimento a pacientes sobreviventes de câncer de mama. 

Pela complexidade do tema, não se tratando apenas de 

uma relação biológica, mas também, de uma inter-relação com 

o corpo e o meio cultural, e intimamente ligada ao ser, para 

tratar sobre a sexualidade é necessário uma equipe 

multidisciplinar formada por psicologista, ginecologista, 

urologista, psicoterapeuta, enfermeiro, fisioterapeuta, dentre 

outros, na busca de conciliar a importância da sexualidade para 

o bem estar (GONÇALVES; MERIGHI, 2009). 
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No tocante da fisioterapia na mastologia oncológica, seu 

objetivo está em prevenir as complicações do tratamento do 

câncer de mama, como dor, limitação de movimento, linfedema, 

e outras disfunções, devendo seu programa ser iniciando ainda 

no pré-tratamento, como também, durante o tratamento, no 

pós-operatório, na recidiva da doença e no cuidado paliativo 

(BERGMANN et al., 2006). Já nas disfunções sexuais, segundo 

Antonioli e Simões (2010), os métodos fisioterapêuticos 

baseiam-se na reeducação dos músculos do assoalho pélvico 

e no aperfeiçoamento do tônus, favorecendo ao retorno das 

atividades de vida diária e na melhora da qualidade de vida.  

Martins et al. (2020) desenvolveram uma pesquisa 

descritiva de cunho quantitativo com 70 mulheres 

mastectomizadas para analisar o desempenho e disfunções 

sexuais após o processo cirúrgico. Para extração dos dados, 

foram utilizados dois questionários, sendo um socioeconômico 

e o outro, o Quociente Sexual Feminino (QS-F), que abrange 

todas as fases do ciclo de resposta sexual, avaliando a 

qualidade geral da satisfação/desempenho sexual, podendo, 

ainda, ser possível identificar qual a fase em que a mulher 

apresenta dificuldade. O QS-F é composto por 10 questões, 

cada qual com resposta de 0 a 5, gerando um escore 

classificado como bom a excelente (82 a 100 pontos), regular a 

bom (62 a 80 pontos), desfavorável a regular (42 a 60 pontos), 

ruim a desfavorável (22 a 40 pontos) e nulo a ruim ( 0 a 20 

pontos). Como resultado, obteve-se que 50% das mulheres 

estudadas apresentaram algum tipo de dificuldade na 

sexualidade, sendo as mais afetadas as mulheres mais jovens, 

casadas e com escolaridade de nível fundamental. Muitas delas 

relataram a falta de compreensão e de apoio do companheiro 
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na fase de readaptação após o trauma da cirurgia. A pesquisa 

revelou, ainda, que as mulheres são mais acometidas pela 

disfunção orgásmica, seguido do desejo hipoativo, atrelado à 

fase de excitação, apresentando dificuldade na lubrificação. 

Sobre o relaxamento da vagina, 27,14% afirmaram não sentir 

dificuldade de penetração e no que diz respeito ao quadro 

álgico, este foi encontrado em 27,14%, com a frequência de dor 

classificada como “às vezes” e “ausente” em 41,43% das 

mulheres. 

Já foi visto, em pesquisas, que os tratamentos 

coadjuvantes para o CM, como quimioterapia, radioterapia e 

terapia hormonal, podem resultar em disfunções e alterações 

do ciclo reprodutivo das mulheres, as quais podem desenvolver 

diminuição da frequência da relação sexual e da lubrificação 

vaginal, dispareunia, anorgasmia, redução do desejo e da 

excitação sexual - sinais típicos da menopausa induzida. Por 

isso, a presença da relação íntima e do apoio do parceiro é um 

elemento importante para o enfrentamento da doença e a 

realização da adaptação da vida sexual após os tratamentos, 

mesmo quando ocorrem alterações físicas e sexuais (SANTOS; 

SANTOS; VIEIRA, 2014). 

Na pesquisa de Huguet et al. (2009) descobriu-se que as 

mulheres mais velhas, com parceiro fixo e com taxas mais altas 

de possuem melhor qualidade de vida tanto nos aspectos 

físicos como psicológicos, resultando em bom funcionamento e 

satisfação sexual. Isso se deve ao fato de aceitar melhor a 

doença e o tratamento, de possuir o apoio de seu parceiro e 

apresentar mais recursos internos para lidar com o câncer. No 

entanto, vale salientar que a qualidade do relacionamento do 
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casal está diretamente proporcional à qualidade de vida das 

mulheres. 

Os autores supracitados ratificaram que a abordagem da 

questão sexual pelos profissionais de saúde que assistem as 

mulheres com câncer de mama é de suma importância, 

contribuindo para uma melhor percepção e readaptação das 

mudanças ocorridas, minimizando os danos desenvolvidos por 

todo o tratamento.  

Na cultura atual, o modelo feminino está representado 

por mulheres independentes e com corpos esculturais e bem 

definidos. Essa valorização do perfeito reflete, negativamente, 

nas mulheres que passam pelo tratamento de CM, que se 

depara com a mutilação do símbolo da feminilidade e da 

sexualidade, além de sofrer com os efeitos colaterais do 

tratamento. Assim, as mulheres tendem a se retrair, evitam ser 

tocadas ou se despir na frente de seus parceiros, gerando 

insatisfação nas dimensões da sexualidade e na vida conjugal. 

Contudo, alguns estudos apontam que muitas mulheres 

passam por uma reorganização corporal e social, retornando à 

vida sexual ativa e que, além disso, procura incrementar seu 

desempenho sexual (ABREU et al., 2014). 
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CONCLUSÕES  

 

O presente estudo permitiu observar que muitas 

mulheres com CM podem apresentar algum tipo de disfunção 

sexual decorrente do tratamento antineoplásico, especialmente 

quando tratadas por quimioterapia, prejudicando o 

desempenho desta função em momentos e aspectos diversos. 

Tais alterações fazem-se presentes em uma ou mais fases do 

ciclo de resposta sexual: desejo, excitação e orgasmo, 

podendo, também, surgir queixa de dor durante o ato. 

 Além dos aspectos fisiológicos, em face da insatisfação 

com a vida sexual e afetiva, estas pacientes relatam sentir a 

falta de compreensão e apoio por parte do parceiro, de modo 

que a interação com o companheiro parece influenciar 

diretamente na identidade e autoestima e, consequentemente, 

na qualidade de vida das mesmas.  

No tocante à avaliação, os instrumentos utilizados por 

pesquisadores para analisar a sexualidade costumam 

contemplar elementos quantitativos e qualitativos, sendo os 

principais: o Quociente Sexual Feminino (QS-F) e FSFI (Female 

Sexual Function Index), que funcionam a partir de questões 

objetivas sobre as respostas orgânicas durante a relação, o 

grau de satisfação das mulheres e a presença de queixas como 

a dispareunia. Ao final, os escores informam o quanto a mulher 

sente-se satisfeita e qual a qualidade do desempenho. 

Diante do exposto, o estudo demostrou que é 

imprescritível a existência de uma abordagem acerca do 

presente tema pela equipe de saúde que assiste mulheres 

submetidas ao tratamento do CM, posto que a sexualidade tem 

relação direta com a qualidade de vida e a população 
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oncológica também precisa ser lembrada e contemplada. Assim 

sendo, é de suma importância o desenvolvimento de mais 

estudos sobre sexualidade e câncer, a fim de compreender 

melhor as variáveis que influenciam a função sexual desta 

população – o que possibilitará o refinamento das intervenções. 
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RESUMO: O climatério e a menopausa representam etapas 
específicas na vida da mulher, os quais desencadeiam 
mudanças que alteram a qualidade de vida destas. Analisou-se 
os sinais e sintomas apresentados pelas mulheres 
entrevistadas durante o climatério e menopausa. Trata-se de 
um estudo de caráter descritivo e analítico, sendo um trabalho 
de campo com abordagem quantitativa e qualitativa, realizado 
nas Clínicas Escola de Odontologia e de Fisioterapia do Centro 
Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), localizada em João 
Pessoa. A população foi composta por mulheres na faixa etária 
de 45 a 70 anos. A amostra foi do tipo não-probabilística, 
selecionada por conveniência através da participação 
voluntária de 33 mulheres. A coleta de dados ocorreu a partir 
da aplicação de um questionário por acadêmicas de medicina, 
no período do segundo semestre de 2019. Verificou-se que 
todas as mulheres apresentaram pelo menos um sintoma 
proveniente do climatério. Os sinais e sintomas mais 
prevalentes foram a ansiedade, presente em 71,73%, seguido 
de ondas de calor e diminuição da memória, exibidos em 69,7% 
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das mulheres. Ademais, 42,43% observou alteração na vida 
sexual. Através do questionário percebeu-se as principais 
manifestações, suas repercussões no convívio social e seus 
efeitos na qualidade de vida. Destaca-se, portanto, a 
importância de estratégias em saúde para vivenciar esse 
momento de forma mais segura e agradável. 
Palavras chaves: Menopausa; Saúde da Mulher; Sinais e 
Sintomas. 
 

INTRODUÇÃO  

 

 A menopausa se caracteriza pela parada permanente da 

menstruação após um período de 12 meses consecutivos. Essa 

pode ocorrer de forma fisiológica (em torno de 45 a 50 anos de 

idade) ou em decorrência de intervenções médicas. Ela 

corresponde a um acontecimento importante durante o 

climatério, o qual representa uma fase do ciclo de vida das 

mulheres que se manifesta pela transição biológica entre o 

período reprodutivo e o não reprodutivo. Nesse período, o 

organismo passa por habituações a um novo meio hormonal e 

emocional e, através disso, as mulheres vivenciam mudanças 

hormonais e metabólicas que podem ser acompanhadas por 

transformações somáticas, psíquicas e relacionais (CREMA, 

2017).  

 Desse modo, o climatério é uma modificação natural que 

consiste na redução progressiva da formação dos hormônios 

sexuais femininos em virtude da ausência de atividade dos 

folículos ovarianos. Essa ausência acarreta na incapacidade de 

reprodução feminina e perdura até a interrupção da 

menstruação (LENTE; VELASQUE, 2016). 
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A intensidade das modificações presentes no climatério 

depende do ambiente sociocultural, das condições de vida da 

mulher e do grau de privação estrogênica, sendo que esta 

privação é de grande importância no agravo da sintomatologia. 

A maioria dos sintomas típicos do climatério provém da 

diminuição dos níveis de estrogênio circulantes, esta redução 

acarreta mudanças significativas ao bem-estar de uma parte 

das mulheres, portanto é relevante investigar causas, que são 

mencionadas em três categorias: redução dos estrógenos; 

fatores socioculturais e fatores pessoais (DE LIMA SANTOS; 

LEÃO; GARDENGHI, 2016).  

A expectativa de vida da população brasileira é estimada 

hoje em 75,8 anos, confirma-se uma incidência elevada no 

número de mulheres, que estão na fase de climatério e 

menopausa. Segundo dados apresentados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, a população feminina atual 

é de 97.342.162, enquanto que a masculina é de 93.390.532 

indivíduos; a Saúde Pública prevê que em 2020 haverá mais de 

um milhão de indivíduos acima de 60 anos de idade. O 

climatério, que integra esse processo, é considerado um evento 

natural, ocorrendo em função da falência ovariana podendo ou 

não apresentar sintomas, denominados de síndrome 

climatérica (ALVES et al., 2015; ROCHA; PEREIRA; 

CARNEIRO, 2018). 

 A fase climatérica pode ser dividida em dois períodos: a 

pré-menopausa, indicada por exibir sangramento irregular que 

pode ou não ser acompanhada por sintomas neurovegetativos, 

neuropsíquicos ou genitais; pós-menopausa, acompanhado da 

parada da menstruação (amenorreia) há mais de um ano, 

independente de sintomas. Nessa perspectiva, alguns 
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hormônios são tidos como essenciais nesse processo, sendo o 

estrógeno e a progesterona importantes para o ciclo feminino, 

uma vez que atuam em vários tecidos e órgãos. Destarte, a 

ausência destes hormônios, pode acarretar várias 

repercussões que iriam resultar em mudanças na qualidade de 

vida, dentre elas: consequências vasomotoras, como ondas de 

calor, cefaleias, suores noturnos e palpitações (LENTE; 

VELASQUE, 2016). 

 Nesse contexto, as manifestações climatéricas são 

proporcionais a diminuição do estrogênio circulante, 

ocasionando uma série de efeitos sistêmicos. As principais 

manifestações clínicas são neurogênicas, psicogênicas, 

metabólicas (metabolismo ósseo e lipídico), mamárias, 

urogenitais, osteoarticulares, cutâneas e em seus anexos, além 

das manifestações mamárias e urogenitais, perturbando o 

equilíbrio e bem-estar destas mulheres (MEDEIROS, 2019).  

 Ademais, os indícios psicológicos podem ser 

instabilidade emocional, insônia, ansiedade, nervosismo, 

irritabilidade, perda da libido, melancolia, baixa autoestima, 

tristeza e depressão (PIECHA et al., 2018). Em relação às 

disfunções metabólicas, essas afetam principalmente o 

metabolismo ósseo e lipídico, como elevação dos níveis de 

colesterol total e das lipoproteínas (SILVA et al., 2017). 

 As alterações anatômicas e funcionais caracterizadas 

principalmente pela atrofia dos órgãos genitais e mamas, 

ocasionam mudanças na vida sexual, como: diminuição da 

libido, da periodicidade e resposta orgástica (DE ALMEIDA, 

2016). Dentre essas alterações, são muito comuns o 

ressecamento vaginal e a dispareunia. Observa-se redução da 

elasticidade da pele e um maior ressecamento. Logo, durante a 
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menopausa, é importante avaliar os níveis de FSH e estradiol, 

os sintomas e a intensidade em que se manifestam.  

 Para manifestações mais exacerbadas, poderá ocorrer a 

administração de terapia hormonal de substituição (THS). 

Nesse sentido, a busca pela administração da terapêutica 

hormonal é bastante frequente. Esta terapia tem os seus 

benefícios e os seus riscos, estando entre eles, a prevenção da 

osteoporose e o risco do câncer do endométrio, 

respectivamente. No entanto, é necessário o conhecimento do 

especialista que a recomenda, e a compreensão das 

preocupações da mulher menopáusica (BERNARDES, 2017). 

 Apesar da alta recorrência das terapias hormonais, as 

terapias alternativas têm sido bastante levantadas nos últimos 

anos, ganhando destaque as opções terapêuticas não 

farmacológicas para o manejo seguro de mulheres climatéricas. 

Tal cenário é decorrente principalmente do aprimoramento   dos   

estudos   científicos   voltados   à   descoberta das propriedades 

medicinais dos fitoterápicos e sua efetividade para reduzir os 

sinais e sintomas climatéricos e, assim poderem ser utilizados 

pelas mulheres nesta fase da vida, de maneira mais segura a 

fim de diminuir possíveis eventos adversos (DE ARAUJO; DAS 

CHAGAS; LIMA, 2020). 

 Diante desse cenário, têm-se a importância da qualidade 

de vida das mulheres no climatério. O conceito de qualidade de 

vida refere-se a uma construção individual e multifatorial, 

relacionada aos variados contextos de vida. Condições que 

interferem são a manutenção da capacidade funcional, a 

satisfação na esfera pessoal e o convívio social. Dados os 

efeitos físicos e psicológicos devido aos sintomas do climatério, 

apresenta-se uma associação negativa entre esse período 
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feminino e a qualidade de vida (MORAES; SCHNEID, 2015). 

Dessa forma, cada vez mais mulheres irão vivenciar mudanças 

neurobiológicas que podem comprometer seu bem-estar, 

levando-as a passarem mais de 33,3% de suas vidas 

convivendo com as sintomatologias associadas ao processo do 

climatério e menopausa (FREITAS; BARBOSA, 2015). 

  Nesse contexto, as transformações no climatério 

propiciam uma série de implicações sociais e culturais 

relacionadas ao envelhecimento e a sexualidade, sinalizadas 

por momentos de intensa euforia, medos e dificuldade social, 

em virtude dos vários sintomas apresentados e das 

inseguranças muitas vezes pela falta de conhecimento acerca 

da situação vivenciada.  

 Dentre os diversos estudos relacionados ao climatério, 

destacam-se as transformações relacionadas à queda brusca 

ou ao desequilíbrio hormonal, ao estado geral da mulher, ao 

estilo de vida adotado, às relações sociais e aos projetos de 

vida que podem resultar em disfunções sexuais que, por sua 

vez, afetam o desempenho sexual e a sexualidade (REZENDE 

et al, 2019). Essa conjuntura indica a necessidade de um 

acompanhamento adequado e de um manejo correto e seguro 

das queixas apontadas.  

 Frente ao exposto, o presente trabalho teve como 

objetivo analisar não só os sinais e sintomas apresentados 

durante o período do climatério e menopausa, como também a 

influência desses no convívio social. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracterizou-se por um estudo de caráter descritivo e 

analítico, sendo um trabalho de campo com abordagem 

quantitativa e qualitativa. Esse foi realizado na Clínica Escola 

de Odontologia e de Fisioterapia do Centro Universitário de 

João Pessoa (UNIPÊ), localizada em João Pessoa, durante os 

meses do segundo semestre de 2019.   

A pesquisa cumpriu os princípios éticos, conforme as 

normas da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, especialmente aquelas 

contidas no item IV, sendo aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa sob protocolo nº 2.035.118 e CAAE: 

60751816.5.0000.5176. 

A população foi composta por mulheres na faixa etária 

de 45 a 70 anos que frequentaram os referidos serviços de 

saúde. A amostra foi do tipo não-probabilística, selecionada por 

conveniência através da participação voluntária de 33 

mulheres. Os critérios de inclusão utilizados foram: mulheres 

regularmente inscritas para o atendimento na clínica escola de 

fisioterapia e de odontologia do UNIPÊ; estarem ou terem 

passado pela fase do climatério. Já os critérios de exclusão 

foram: mulheres que preencheram de forma indevida as 

questões do formulário e mulheres que desistiram da pesquisa 

durante a coleta dos dados. 

  A coleta de dados ocorreu a partir da aplicação de um 

questionário (Figura 1) por acadêmicas de medicina do Centro 

Universitário de João Pessoa. Além disso, foi aplicado o “Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido”. Todos os formulários 
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foram aplicados de forma individual para que fosse preservado 

o anonimato das participantes envolvidas. 

 

Figura 1: Questionário aplicado 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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O processamento, armazenamento e análise dos dados 

foram realizados através do programa estatístico Excel®. A 

análise dos dados se deu por meio da estatística descritiva, 

através das medidas de tendência central (média ou mediana) 

e de variabilidade (desvio padrão) para comparação das 

principais manifestações clínicas apresentadas no período do 

climatério e menopausa.  

Outrossim, o questionário contava com indagações 

acerca das terapias utilizadas para amenizar os sintomas da 

menopausa, incluindo ou não o uso de fitoterápicos. Vale 

salientar que houve a participação voluntária e a interação 

constante de todas as participantes que concordaram em 

realizar a pesquisa, demonstrando a necessidade da escuta e 

da propagação de informações sobre essa temática referente à 

Saúde da Mulher. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra deste estudo foi composta por 33 mulheres no 

período de menopausa e pós-menopausa, que responderam a 

um questionário (figura 1) contendo 20 questões relacionadas 

as alterações climatéricas. Nesse sentido, objetivou-se avaliar 

os principais sinais e sintomas apresentados durante essa 

etapa de vida das mulheres. 

  Com relação à faixa etária, a amostra foi constituída por 

mulheres com média de idade de 56,22, variando de 45 a 70 

anos. No tocante aos dados referentes às alterações 

climatéricas, foi possível a percepção de que a maioria das 

mulheres entrevistadas apresentava algum tipo de sinal ou 

sintoma no climatério (Tabela 1), dentre eles, os mais 

frequentes foram ansiedade que esteve presente em 72,72% 
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(n=24), ondas de calor e diminuição da memória 69,7% (n= 23), 

insônia 63,67 (n=21), palpitação e calafrios 48,48% (n= 16), 

depressão e tonturas 42,43% (n=14). 

  Outros sintomas também presentes, porém em uma 

menor parcela das mulheres foram: pele seca 33,34 % (n= 11), 

dispareunia 30,30 % (n=10), incontinência urinária 21,21% (n= 

7), prurido e náuseas 18,18% (n= 6) e corrimento em apenas 

3,03% (n=1). Nessa perspectiva, foi observado que diversos 

sintomas acometem essa população, com destaque para a 

ansiedade, em concordância com o estudo de Figueiredo Júnior 

e colaboradores que demonstraram uma proporção maior de 

sintomas de ansiedade em detrimento dos sintomas 

vasomotores (FIGUEIREDO JÚNIOR, 2020). Então, através da 

pesquisa realizada, pode-se concluir que todas apresentavam 

pelo menos um dos sinais ou sintomas do climatério, e que a 

maior parte delas apresentava sinais e sintomas em comum. 

 

Tabela 1: Sinais e sintomas apresentados pelas mulheres. 

SINAIS E SINTOMAS PORCENTAGEM 

Ansiedade n= 24 (72,72%) 

Ondas de calor e sudorese n= 23 (69,70%) 

Diminuição da memória n= 23 (69,70%) 

Insônia n=21  (63,67%) 

Calafrios n= 16 (48,48%) 

Palpitação n= 16 (48,48%) 

Tontura n= 14 (42,43%) 

Depressão n= 14 (42,43%) 

Pele seca n= 11 (33,33%) 

Dispareunia n= 10 (30,30%) 
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Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

No que se refere à vida sexual, segundo Shifren (2018), 

em todo mundo, cerca de 40% das mulheres relatam problemas 

sexuais, e por volta de 12% (uma em cada oito mulheres) 

manifestam problemas sexuais associados a sofrimento 

pessoal ou interpessoal. Diante disso, comparando-se aos 

dados coletados, observou-se que 45,45% (n=15) das mulheres 

apresentavam vida sexual ativa, e que dessa porcentagem 

73,33% (n = 11) observaram alterações na vida sexual devido 

à perda da libido, dor durante o ato sexual ou devido alterações 

da lubrificação vaginal. Ademais, das 18 mulheres que não 

apresentavam vida sexual ativa, 22,22% (n= 4) relataram que 

houve alteração na sua vida sexual em razão dos sintomas 

climatéricos apresentados. Nessa perspectiva, conforme 

Selbac et al. (2018), o ressecamento vaginal ocorre devido 

modificações histológicas e fisiológicas do trato genital, além de 

fatores possíveis como incontinência urinária e obesidade que 

interferem na sexualidade feminina. 

Nesse sentido, é possível observar os diversos sinais e 

sintomas presentes durante este período e suas consequências 

na vida social das mulheres, em especial na vida sexual. No 

entanto, muitos estudos já discutem acerca da importância dos 

fatores psicossociais para garantir uma melhor qualidade de 

vida nesta fase. Destaca-se que no climatério, além das 

manifestações típicas, fatores como condição de vida, histórico 

Incontinência urinária n= 7 (21,21%) 

Prurido n= 6 (18,18%) 

Náuseas n= 6 (18,18%) 

Corrimento n= 1 (3,03%) 
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reprodutivo, emprego, alimentação, tendência a infecções, 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde, além de outros 

conflitos socioeconômicos culturais, podem estar 

correlacionados ao estado emocional e físico das mulheres 

(ALMEIDA, 2016). Desse modo, a intervenção educacional com 

mulheres climatéricas é um significativo mecanismo de 

promoção da qualidade de vida. 

Nesse cenário, a experiência do climatério e menopausa 

vai além das particularidades de seu acontecimento em si. 

Relaciona-se, sobretudo, à experiência de ser mulher em seu 

contexto construído socialmente, o que influencia em sua 

identidade feminina, expressando-se no peso imposto a seu 

papel como reprodutora. Esse período é acompanhado por 

estigmas sociais, mitos e tabus relacionados à sexualidade 

feminina, refletindo em sua relação com seus parceiros e na 

forma como se auto percebem e a sua sexualidade (DA SILVA, 

2019 apud OLIVEIRA; JESUS; MERIGHI, 2008).  

Diante deste contexto de mudanças, é notória a 

importância do esclarecimento acerca das opções terapêuticas 

para vivenciar esta fase com o maior conforto possível. Logo, 

para que haja eficácia nas intervenções ao climatério, elas 

necessitam ser precedidas de uma escuta qualificada, que 

proporcione identificar as reais necessidades da mulher 

climatérica. É preciso que essas tenham espaço para 

manifestar as suas percepções e sentimentos acerca do que 

estão vivendo e as suas adversidades pessoais, devendo ser 

informada sobre as mudanças naturais do seu corpo e as 

implicações para a sua saúde (DA SILVA, 2015 apud MARON, 

2011). Como foi constatado entre as entrevistadas, em que 

69,69% (n=23) das mulheres não sabiam o que era 
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climatério/menopausa, e consequentemente, não sabiam quais 

as alterações que seu corpo passa durante essas fases.  

Nesse sentido, é relevante ressaltar a importância do 

acompanhamento médico durante esse período. Diante disso, 

observou-se que 57,57% (n=19) das mulheres retrataram que 

os sinais e sintomas do climatério foram percebidos por 

pessoas ao seu redor, e dessas, 52,63% (n= 10) procuraram 

ajuda profissional. Assim, com o auxílio dos profissionais de 

saúde, o conhecimento acerca dessa fase pode diminuir os 

quadros de ansiedade. 

Nesse cenário, das mulheres entrevistadas, 39,39% 

(n=13) realizavam alguma medida para prevenir ou tratar os 

sinais e sintomas do climatério, e 24,24% (n=8) faziam uso de 

medicamentos para o climatério (Figura 2). Em relação à terapia 

de reposição hormonal (TRH), através de esquemas que 

normalmente incluem estrógenos e progesteronas, ela visa 

aliviar desconfortos devido ao hipoestrogenismo durante o 

climatério e menopausa. No entanto, apesar de amplamente 

utilizada até os anos 2000, estudos concluíram que os efeitos 

adversos da TRH superavam os benefícios. Os principais riscos 

do uso de hormônios exógenos são os cânceres de mama e de 

endométrio (MANICA; BELLAVER; ZANCANARO, 2018). 

Dessa forma, a adoção da TRH deve ser realizada com cautela 

e depende da condição da paciente, do tipo de hormônios 

utilizados e da via de administração (LENTE; VELASQUE, 

2016). 

No que diz respeito aos métodos fitoterápicos, no Brasil, 

existem os fitoestrogênios, a exemplo da isoflavona, encontrada 

em grandes concentrações em produtos derivados da soja. No 

entanto, apesar de autorizada pela Anvisa para o tratamento de 
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sintomas vasomotores, estudos da Sociedade da Menopausa 

da América do Norte (NAMS) não encontraram evidências da 

eficácia quando comparado ao placebo (NAMS, 2015). Outros 

exemplos de fitoestrogênios são o resveratrol e o pycnogenol 

(MANICA; BELLAVER; ZANCANARO, 2018).  

 

Figura 2: Comparação entre uso de medicamentos e uso de 
fitoterápicos para o climatério.  

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Apesar da criação de políticas e programas ser 

importante para a utilização das plantas como medicamentos, 

é necessária sua implantação na assistência farmacêutica 

nacional, a qual usa como base para escolha de medicamentos 

a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

Essa traz listados 12 fitoterápicos, um baixo número se 
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compararmos à terapia alopática tradicional. Esta relação tem 

importante papel na orientação de políticas públicas de 

evolução científica e tecnológica, a fim de tornar o país capaz 

de desenvolver e de produzir os medicamentos para atender às 

necessidades do SUS (BRASIL, 2015). Existe, portanto, 

embasamento legal à pesquisa e desenvolvimento de terapias 

fitoterápicas no Brasil. 

Em relação aos tratamentos alternativos, têm-se 

principalmente que a prática de exercícios físicos possui uma 

relação positiva na diminuição dos sintomas do climatério. Foi 

identificado também que a acupuntura promove melhora nos 

sintomas vasomotores e na insônia. Além disso, a educação 

alimentar mostrou-se importante, visto que, conforme Probo e 

colaboradores (2016), o excesso de peso pode potencializar as 

manifestações da menopausa (PROBO et al., 2016; DE 

ARAÚJO et al., 2020).  
 

CONCLUSÃO 

 

A partir do questionário aplicado durante a pesquisa, foi 

observada a prevalência das manifestações dos sinais e 

sintomas frequentes durante o climatério e menopausa.  

De tal modo, os sinais e sintomas mais prevalentes nas 

mulheres entrevistadas foram: ansiedade, ondas de calor, 

diminuição da memória, insônia, palpitação e calafrios, 

depressão e tonturas. Em associação a isso, notou-se que 

algumas mulheres afirmaram que tiveram mudanças na sua 

vida sexual em razão dos sinais e dos sintomas que 

apresentaram do climatério, estes interferindo diretamente no 

seu convívio social e nas suas relações. 
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Dessa maneira, apesar de ser um processo pelo qual 

todas as mulheres vivenciarão, essa ainda é uma temática que 

necessita de maiores discussões e de educação em saúde, 

visto que ela é pouco abordada não só no contexto social, como 

também na Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

Desse modo, a fim de proporcionar um maior 

conhecimento do que a mulher irá experimentar, são 

necessárias orientações na ESF de como enfrentar as 

alterações que elas irão sofrer nesta fase. Dessarte, pode-se 

não só se disseminar informações acerca dos sinais e sintomas 

mais comuns e que, possivelmente, poderão ser apresentados, 

como também orientar sobre medidas que possam ser tomadas 

para aliviar os sinais e sintomas, para que, assim, esses 

possam ser dirimidos.  

No entanto, para que isso se consolide torna-se 

fundamental que haja capacitação dos profissionais acerca das 

particularidades vivenciadas nesta etapa de vida. Assim como, 

a realização de atividades em saúde que proporcionem vínculo 

com os profissionais adequados, para que procurem os 

serviços de saúde disponíveis e criem o hábito de buscar as 

informações de forma segura, propiciando maior bem-estar. 

Estas condutas certamente contribuirão para amenizar 

inseguranças que porventura existam entre as mulheres quanto 

à entrada no climatério e menopausa, como também, para 

diminuir a incidência de doenças características desta fase. 

Ademais, é importante que haja desenvolvimento de 

estudos e aplicação de projetos de pesquisa e de extensão 

envolvendo as temáticas: mulher, menopausa, manifestações 

clínicas e sua interferência no contexto de vida. Dessa forma, 

haverá maior conhecimento sobre essas temáticas que são de 
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suma importância para contribuir com as necessidades 

femininas nessa fase da vida. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALVES, Estela Rodrigues Paiva et al. Climatério: a intensidade dos sintomas 
e o desempenho sexual. Texto & Contexto Enfermagem, v. 24, n. 1, p. 64-
71, 2015. 
BERNARDES, Vanessa Sofia Pereira. Vivência das mulheres na 
menopausa e alternativas da THS. 2017. Tese de Doutorado. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: RENAME, 
2014. 9. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 
CREMA, Izabella Lenza; TILIO, Rafael De; CAMPOS, Maria Teresa de 
Assis. Repercussões da menopausa para a sexualidade de idosas: revisão 
integrativa da literatura. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 37, n. 3, p. 753-
769, 2017. 
DA SILVA, Jane Kelly Moisés; FREIRE, Maria Bianca Brasil; DO 
NASCIMENTO, Ellany Gurgel Cosme. O conhecimento como estratégia de 
enfrentar os desafios de conviver com o climatério. Almanaque 
Multidisciplinar de Pesquisa, v. 1, n. 1, 2019. 
DA SILVA, João Paulo Lopes; DE CASTRO MARCOLINO, Emanuella; 
SILVA, Nathália Maria. Representações do climatério e suas 
repercussões na vida da mulher: uma revisão sistemática. 2015. 
DE ALMEIDA, Anthonio Alisancharles Batista et al. Influências do climatério 
na atividade sexual feminina. Revista da Rede de Enfermagem do 
Nordeste, v. 17, n. 3, p. 422-426, 2016. 
DE ARAUJO, Aline Rodrigues; DAS CHAGAS, Rayane Kelly Ferreira; LIMA, 
Israel Coutinho Sampaio. Alternative Therapies for Menopausal Symptom 
Care: Outlining Possibilities and Challenges/Terapias Alternativas para os 
Cuidados dos Sintomas da Menopausa: Delineando Possibilidades e 
Desafios. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, v. 12, p. 
1267-1273, 2020. 
DE CÁSSIA FERREIRA, Rita et al. Saúde de mulheres no climatério em 
sistema prisional. Cogitare enfermagem, v. 22, n. 1, 2017. 
DE LIMA SANTOS, Jéssica; LEÃO, Ana Paula Florindo; GARDENGHI, 
Giulliano. Disfunções sexuais no climatério. Reprodução & Climatério, v. 
31, n. 2, p. 86-92, 2016 



AVALIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DURANTE O 
CLIMATÉRIO E MENOPAUSA 

375 
 

FIGUEIREDO JÚNIOR, Júlio César et al. A influência dos sintomas 
climatéricos na saúde da mulher. Nursing (São Paulo), p. 3996-4001, 2020. 
FREITAS, Eduarda Rezende et al. Educação em saúde para mulheres no 
climatério: impactos na qualidade de vida. Reprodução & Climatério, v. 31, 
n. 1, p. 37-43, 2016. 
FREITAS, Eduarda Rezende; BARBOSA, Altemir José Gonçalves. 
Qualidade de vida e bem-estar psicológico no climatério. Arquivos 
Brasileiros de Psicologia, v. 67, n. 3, p. 112-124, 2015. 
LENTE, Clóviany Lorena; VELASQUE, Leandra Fiori Lopes. Efeitos da 
terapia hormonal na menopausa: Revisão de literatura. Biosaúde, v. 17, n. 
2, p. 74-81, 2016. 
LIU, Jie et al. Oral isoflavone supplementation on endometrial thickness: a 
meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Oncotarget, v. 7, n. 
14, p. 17369, 2016. 
MANICA, Jucelia; BELLAVER, Emyr Hiago; ZANCANARO, Vilmair. Efeitos 
das terapias na menopausa: uma revisão narrativa da literatura. Journal of 
Health & Biological Sciences, v. 7, n. 1 (Jan-Mar), p. 82-88, 2018. 
MEDEIROS, Mildred Ferreira. A PERDA DE MEMÓRIA NA MENOPAUSA 
DEVIDO Á SUPRESSÃO DO EFEITO NEUROPROTETORES DOS 
ESTROGÊNIOS.: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Revista Eletrônica 
Estácio Saúde, v. 8, n. 2, p. 57-64, 2019. 
menopause-associated vasomotor symptoms. Menopause. 2015; 
22(11):1155–1174. 
MORAES, Taila Oliveira Souza; SCHNEID, Juliana Lemos. Qualidade de 
vida no climatério: revisão sistemática da literatura. AMAZÔNIA: SCIENCE 
& HEALTH, v. 3, n. 3, p. 34 a 40-34 a 40, 2015. 
North American Menopause Society. Nonhormonal management of 
OLIVEIRA, Jade et al. Padrão hormonal feminino: menopausa e terapia de 
reposição. RBAC, v. 48, n. 3, p. 198-210, 2016. 
PIECHA, Verônica Hemann et al. Percepções de mulheres acerca do 
climatério. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental, p. 906-912, 
2018. 
Probo A, Soares N, Silva V, Cabral P. Níveis dos sintomas climatéricos em 
mulheres fisicamente ativas e insuficientemente ativas. Rev Bras Ativ Fís 
Saúde 2016;21(3):246-25 
REZENDE, Fernanda Cristina Beraldo et al. A SEXUALIDADE DA MULHER 
NO CLIMATÉRIO. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v. 17, n. 
1, 2019. 
ROCHA, Bruna Maria de Almeida; PEREIRA, Maria do Socorro Vieira. 
CARNEIRO, Jefferson Queiroz. Terapias Complementares: fitoterapia como 
opção terapêutica no climatério e menopausa. Revista de Ciências da 
Saúde Nova Esperança. 16(1): 16-25; 2018. 



AVALIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DURANTE O 
CLIMATÉRIO E MENOPAUSA 

376 
 

SELBAC, Mariana Terezinha, et al. "Mudanças comportamentais e 
fisiológicas determinadas pelo ciclo biológico feminino–climatério à 
menopausa." Aletheia 51.1 e 2, 2018.   
SHIFREN, Jan L. Overview of sexual dysfunction in women: Epidemiology, 
risk factors, and evaluation. Retrieved August, v. 6, p. 2018, 2018. 
SILVA, Marta de Assis et al. Perfil nutricional e sintomatológico de mulheres 
no climatério e menopausa. Cadernos da Escola de Saúde, v. 2, n. 8, 2017. 

 



CÂNCER DE MAMA E OS IMPACTOS DE UM DIAGNÓSTICO TARDIO: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

377 
 

CAPÍTULO 19 
 

CÂNCER DE MAMA E OS IMPACTOS DE 
UM DIAGNÓSTICO TARDIO: UMA REVISÃO 

DA LITERATURA 
 

Carolina da Silva PONCIANO1 

José Thiago Alves de SOUSA² 

Mayany Carolyny Germano de ARAÚJO³ 
Suerda Isa Nascimento TEIXEIRA4 

Mayara Gabrielly Germano de ARAÚJO5 

¹Nutricionista pós-graduanda em Nutrição Clínica e Funcional, DNA; 2 Nutricionista mestrando 
em Sistemas Agroindústriais, UFCG; 3 Graduanda do curso de Nutrição, UFCG; 4Nutricionista 

residente em Cardiologia, UFRN; 5Nutricionista residente em Atenção a Saúde da Criança, 
UFRN.  

carol2ponciano@gmail.com 

 

RESUMO: Caracterizado pelo crescimento desordenado de 
células malignas, que podem invadir tecidos e órgãos, o câncer 
pode ser desencadeado por fatores ambientais, genéticos, 
hábitos alimentares, tabagismo e alcoolismo. É considerado um 
problema de saúde pública devido a sua amplitude 
epidemiológica, social e econômica. Em âmbito mundial  pode-
se dizer que é o segundo tipo mais comum, e o primeiro que 
mais acomete a população feminina. O presente estudo tem 
como objetivo apresentar uma revisão da literatura, abordando 
pesquisas a respeito do câncer de mama e os impactos de um 
diagnóstico tardio. Trata-se de uma revisão integrativa, com 
base em pesquisas publicadas nos últimos 5 anos, divulgadas 
nos idiomas português e inglês, nas bases de dados: SciELO e 
Google Acadêmico. Observou-se a necessidade de 
investimentos em métodos de diagnósticos e na promoção da 
saúde, voltada para o câncer de mama. Foi possível constatar 
que o acesso ao diagnóstico e tratamento varia de acordo com 
as diferentes regiões e que maior parte dos tratamentos 



CÂNCER DE MAMA E OS IMPACTOS DE UM DIAGNÓSTICO TARDIO: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

378 
 

cirúrgicos são radicais, podendo ser justificados pelo 
diagnóstico tardio. Este estudo vem reafirmar que as 
informações a respeito da evolução do câncer e as 
consequências de seu tratamento são essenciais para 
incentivar o autocuidado.  
Palavras-chave: Câncer de mama; Oncologia; Carcinoma 
mamário. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O câncer é caracterizado pelo crescimento desordenado 

de células malignas, que podem invadir tecidos e órgãos. 

Quando as células cancerígenas se desprendem do tumor e 

percorrem pela corrente sanguínea ou sistema linfático, podem 

circular por todo organismo e se estabelecer em outro órgão, 

causando assim o aparecimento de metástases (RODRIGUES; 

CRUZ; PAIXÃO, 2015). 

Indivíduos acometidos pelo câncer geralmente 

apresentam sintomas como náuseas, diarreia e/ou constipação, 

vômitos, fadiga, dor, dispneia, e aversões alimentares. De 

acordo com o tratamento utilizado, podem apresentar também 

alterações no paladar e falta de apetite, tais aspectos causam 

impactos negativos na qualidade de vida desencadeados por 

fatores ambientais, genéticos, hábitos alimentares, tabagismo e 

alcoolismo. É considerado como um problema de saúde pública 

devido a sua amplitude epidemiológica, social e econômica. 

Pesquisas realizadas em outros países, observaram que a 

posição socioeconômica tem sido considerada um fator 

importante na sobrevida no câncer de mama, no Brasil esse 

aspecto é pouco avaliado (GUERRA et al., 2015). 

O câncer mamário acomete principalmente indivíduos do 

sexo feminino, na faixa etária dos 50 anos, sendo considerado 
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raros casos antes dos 30 anos de idade. Porém, o número de 

casos nas faixas etárias mais jovens têm aumentado em nível 

mundial. De 1979 a 2000 o aumento da mortalidade decorrente 

do câncer de mama tem aumentado cerca de 5,77% para 

9,74% a cada 100.000 brasileiras, desde então os números só 

aumentam, possívelmente pela elevação dos diagnóticos e 

melhor qualidade dos atestados de óbitos, que possibilitam 

comprovar o crescimento dos casos (BARBOSA et al., 2017). 

No ano de 2012, o câncer mamário foi a principal causa de 

morte por câncer na população feminina, hoje no Brasil 

corresponde a cerca de 15% da mortalidade de pacientes 

femininas e 20% dos casos de tumores malignos. Esses 

números tendem a aumentar, pois 70% das brasileiras só 

procuram os serviços de saúde quando o tumor se encontra em 

um estágio avançado, o que acarreta em um tratamento mais 

agressivo e com menor eficácia (BRITO et al., 2016).  

Apesar de ser raro, o câncer de mama pode acometer 

homens, o índice de ocorrência é bem menor quando 

comparado ao número de mulheres acometidas, a proporção 

de casos corresponde de 1:100, respectivamente. (BARBOSA 

et al., 2015). 

 No sexo feminino as alterações causadas pela presença 

do câncer atingem a mama, mamilo, auréola, axilas e pele, 

podendo ou não apresentar nódulos palpáveis, já no sexo 

masculino os sinais consistem em edema, alterações na pele, 

retração do mamilo, rubor no mamilo e inchaço dos linfonodos 

axilares. A mortalidade proveniente de tal patologia tem 

reduzido quando o diagnóstico é realizado de forma precoce e 

somado a um tratamento completo e de qualidade, porém no 
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Brasil 60% dos casos são diagnosticados em estágio avançado 

(BARBOSA et al., 2015; BARBOSA et al., 2017). 

Em âmbito mundial o câncer de mama destaca-se como 

o segundo tipo mais comum, e o primeiro que mais acomete a 

população feminina.  No Brasil é o tipo mais comum e a principal 

causa de mortalidade feminina. A incidência da doença tem 

aumentado nos países pobres ou em desenvolvimento, já nos 

países desenvolvidos ocorre o contrário. Entende-se que o 

aumento de mortes se dá devido ao diagnóstico tardio da 

doença, com isso se faz necessário uma maior explanação a 

respeito do estilo de vida dos indivíduos acometidos, para 

verificar os fatores em comum que interferem na aderência 

terapêutica. A compreensão sobre os fatores de risco e 

prevenção são essenciais para alcançar a cura (SOUZA et al., 

2017).  

Os carcinomas de mama consistem em tumores 

malignos, geralmente se desenvolvem nas células epiteliais dos 

ductos lactiferos nos lóbulos das glândulas mamárias, que se 

espalham por meio dos vasos linfáticos e então as células 

cancerigenas são conduzidas até os linfonodos (OLIVEIRA, et 

al., 2016).  

Considerado uma pandemia global, o câncer mamário 

tem despertado a atenção na saúde pública de forma mundial, 

logo não pode ser exatamente evitado, pois além dos hábitos 

adotados ao longo da vida seu desenvolvimento depende 

também de fatores hereditários, os quais não podem ser 

controlados. Em meio aos fatores de riscos endógenos, a idade 

que corresponde ao período antes da menopausa e depois dos 

trinta anos é citada como o principal. No que diz respeito a 

fatores de riscos exógenos, a alimentação exerce um papel de 
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extrema importância, visto que dietas ricas em gorduras de 

origem animal, industrializados, alta ingestão de ácidos 

graxos/produtos de estrogênio e o consumo deficiente de fibras 

são fatores contribuintes para o desenvolvimento de tumores. 

Dessa forma, é tido como uma doença idiopática. Porém, 

medidas preventivas ajudam na redução dos custos com os 

cuidados voltados para a saúde (BRITO et al., 2016).  

O tratamento inicial padrão consiste na cirurgia, 

classificada em mastectomia parcial ou total que pode ser 

seguida de quimioterapia, radioterapia ou tratamento hormonal. 

Na realização da mastectomia parcial é indicada a radioterapia, 

a aplicação de radiação na mama reduz a incidência de 

recorrência local em cerca de 5 anos de 26% para 7% de 

chances, contribuindo para o aumento da sobrevida (SANTOS, 

2019). 

Vê-se que apesar das evoluções na tecnologia e 

descobertas científicas os casos de mulheres com câncer de 

mama tem aumentado, tendo em vista a importância do assunto 

tratado faz-se necessário reunir as diversas informações a 

respeito, e assim observar o ponto de vista de diferentes 

autores.  

O presente estudo tem como objetivo apresentar uma 

revisão da literatura, abordando pesquisas a respeito do câncer 

de mama e os impactos de um diagnóstico tardio. 

 
MATERIAIS E MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão integrativa, onde é possível 

observar o ponto de vista de vários autores a respeito do câncer 

de mama e o impacto de um diagnóstico tardio, por meio da 
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combinação de dados da literatura teórica, revisão de teorias e 

evidências, para uma compreensão completa do fenômeno 

analisado.  

O estudo foi realizado por meio das seguintes etapas: 1) 

elaboração da pergunta norteadora, estabelecimento de 

descritores e dos critérios para inclusão/exclusão de artigos); 2) 

seleção dos artigos; 3) categorização dos estudos; 4) definição 

das informações a serem extraídas dos trabalhos revisados; 5) 

análise e discussão a respeito das tecnologias usadas; 6) 

síntese das informações abordadas nos artigos analisados e 

apresentação da revisão integrativa. Estabeleceu-se a seguinte 

pergunta norteadora: ‘‘Qual o impacto de um diagnóstico tardio 

no câncer de mama?” 

 Os critérios de inclusão adotados pelo presente estudo 

foram: a publicação ter como temática o câncer de mama e seu 

diagnóstico; publicações classificadas como artigo original e 

revisões bibliográficas, publicadas nos últimos 5 anos, 

divulgadas em língua inglesa  e portuguesa; publicações 

completas encontradas nas bases de dados: SciELO e Google 

Acadêmico. 

 Foram excluídos estudos que não abordassem a 

temática relevante ao objetivo da revisão, bem como estudos 

com mais de  5 anos de publicação. 

 Foram encontrados 4.258 estudos, destes foram 

selecionados 21 para leitura e extração de dados, 16 foram 

incluídos na revisão e 5 foram excluídos, de acordo com os 

critérios pré estabelecidos.   

A pesquisa nas bases de dados foi feita de Outubro a 

Novembro de 2020 e foi usada a terminologia em saúde 

consultada nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), 
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pelos quais se identificaram os respectivos descritores: Câncer 

de mama, Oncologia, Carcinoma mamário.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Quanto ao tipo de delineamento dos estudos avaliados, 

evidenciou-se na amostra o predomínio de artigos qualitativos 

e revisões, os quais em sua maioria apresentam-se  no idioma 

da língua portuguesa. Os princiais resultados dos estudos  

abordados foram sintetizados na tabela 1. 

 
Tabela 1. Síntese dos principais resultados dos estudos 

relacionados ao câncer de mama e os impactos de um 

diagnóstico tardio. 

Título do 
artigo 

Autor/ Ano 
de 

publicação 
Tipo de estudo Considerações 

Mortalidade 
por câncer 
de mama 

nos estados 
do nordeste 

do Brasil: 
tendências 

atuais e 
projeções até 

2030 

Barbosa et 
al., 2015 

Estudo 
retrospectivo 

No nordeste 
brasileiro   a 
mortalidade 

por câncer de 
mama 

apresentou 
forte tendência 
de aumento, 
com grandes 
incrementos 
nas taxas até 

o ano de 2030, 
tornando 

essencial  a 
estruturação 
dos serviços 
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de promoção, 
vigilância e 

assistência à 
saúde para 

essa 
enfermidade. 

 

Índíce de 
Desenvolvim
ento Humano 
e prevenção 
secundária 

de câncer de 
mama e colo 
do útero: um 

estudo 
ecológico 

Sadovsky 
et al., 2015 

Estudo 
ecológico 

Identificou a 
existência de 
iniquidade na 

prevenção 
secundária do 
câncer de colo 
do útero e de 
mama e a real 
necessidade 
de incorporar 
estratégias 

que estimulem 
o 

desenvolvimen
to 

socioeconômic
o dos 

municípios 
compartilhada
s por meio das 

políticas 
públicas de 

saúde 
O autoexame 

de mama 
como 

método 
preventivo 

Santana, 
2015 

Pesquisa 
exploratória 
descritiva de 
revisão na 
literatura 

O autoexame 
sistemático 

das mamas é 
recomendado 
desde 1930, é 
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para o 
câncer 

mamário 

uma  
estratégia para 

diminuir o 
diagnóstico de 

tumores de 
mama em 

fase 
avançada. 

Permite que a 
mulher 

participe do 
controle de 
sua saúde.. 

 

Efeitos 
colaterais 

decorrentes 
do 

tratamento 
quimioterápic
o no câncer 
de mama: 

revisão 
bibliográfica 

Ferreira e 
Franco, 

2017 

Revisão 
bibliográfica 

Reafirma a 
necessidade e 
importância de 

obter 
informações 

sobre as 
consequências 
do tratamento 
para o câncer 

e como é 
imprescindível 
a assistência 

interdisciplinar 
antes, durante 

e após o 
tratamento 

quimioterápico 
para que haja 

a 
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reduçãodos 
efeitos 

colaterais. 
 

Câncer de 
mama em 
mulheres 
jovens: 
estudo 

epidemiológi
co no 

Nordeste 
Brasileiro 

SOUZA et 
al., 2017 

Estudo 
epidemiológico 

de caráter 
quantitativo 

e transversal 

Considera-se 
que o 

conhecimento 
do perfil 

epidemiológico 
de uma 

doença, como 
o câncer 
mamário, 
auxilia os 

profissionais 
da saúde 
quanto à 

caracterização 
de uma 

população-
alvo e, 

consequentem
ene, quanto à 
elaboração de 

estratégias 
educativas 

direcionadas, 
com 

medidas 
preventivas e 

de 
autocuidado. 
Isso contribui 

para o 



CÂNCER DE MAMA E OS IMPACTOS DE UM DIAGNÓSTICO TARDIO: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

387 
 

aumento do 
rastreamento 
e da detecção 

precoce. 

Demora no 
diagnóstico 

de câncer de 
mama de 
mulheres 

atendidas no 
Sistema 

Público de 
Saúd. 

Traldi et 
al., 2016 

Estudo 
descritivo e 
seccional  

 
Há 

necessidade 
de 

implementaçã
o efetiva das 

linhas de 
cuidado na 

rede de 
atenção 

oncológica, 
com 

pactuação dos 
fluxos entre os 
serviços para 

agilizar o 
acesso à 

assistência 
integral às 
mulheres. 
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Morbidade 
após o 

tratamento 
para câncer 
de mama. 

Bergmann, 
2016 

 

Transversal 
seccional 

É apresentado  
aumento 

considerável 
de casos de 

câncer 
mamário nos 
últimos anos, 
a sobrevida 

destas 
mulheres é 

maior quando 
comparada 

com períodos 
anteriores, isto 

ocorrendo 
devido a 
técnicas 

diagnósticas e 
recursos 

terapêuticos 
cada vez mais 

eficazes. 

Aspectos 
relacionados 
ao atraso no 
diagnóstico e 
tratamento 

do câncer de 
mama em 

uma Unidade 
Hospitalar de 
Pernambuco 

Paiva e 
Cesse,  
2015 

Epidemiológio 
observacional,d

escritivo, de 
corte 

transversal. 
 

 
Sugere-se que 

as ações 
educativas 

sobre o câncer 
sejam 

reavaliadas 
em sua 

efetividade e 
envolvam 
medidas 

específicas 
para os 
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profissionais 
de saúde. A  

atenção  
primária  

necessita  de  
treinamento,  
de  diretrizes 

formais, 
precisa 

promover o 
acesso rápido 

para o 
primeiro 

atendimento e 
deve contar 

com uma rede 
de referência 

bem 
estabelecida. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Foi possível observar que o diagnóstico e tratamento do 

câncer de mama estão interligados, quanto mais recente for a 

instalação do câncer e precoce sua detecção, mais eficiente 

será o tratamento. Estudo retrospectivo, baseado em dados 

secundários coletados no Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (Datasus) detectou que no Brasil faz-se 

necessário o planejamento e organização de uma rede de 

controle destinada ao câncer mamário, para assim auxiliar na  

construção de uma base de dados, a qual facilita a identificação 

da população alvo e dessa forma  agiliza o processo de 
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rastreamento das mulheres para transmissão de informações 

necessárias a respeito de todos os cuidados, desde a 

identificação ao tratamento mais intenso (BARBOSA et al., 

2015). 

Sadovsky et al. (2015) afirma que quanto mais precoce 

for o diagnóstico, melhores serão as condições de tratamento, 

que normalmente são duas ou mais abordagens alinhadas. 

Dentre elas a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e 

hormonoterapia. A escolha pelas abordagens mais eficientes 

para cada caso vai de acordo com estado fisiológico e 

psicológico do paciente, sempre visando uma melhor qualidade 

de vida. A detecção precoce do câncer de mama é possível por 

meio do exame de mamografia, onde mulheres com idade entre 

cinquenta e sessenta e nove anos devem realizá-lo a cada dois 

anos, como recomendado pelo Ministério da Saúde e 

Organização Mundial da Saúde.  

De acordo com estudo realizado por Santana (2015), as 

altas taxas de mortalidade decorrente do câncer mamário são 

influenciadas por diversos fatores, entre eles destaca-se a 

ausência de conscientização a respeito do autoexame da 

mama, sendo este método considerado como uma estratégia 

eficaz. Por este motivo se faz necessário intervenções 

educativas e ações de prevenção e promoção por meio de 

serviços da saúde. 

Estudo abordado  por Barbosa et al. (2015) relata que na 

última década ocorreram avanços no manejo dos casos de 

câncer mamário, com a implementação de tratamentos 

hormonais efetivos, a quimioterapia e o progresso na cirurgia e 

na radioterapia. Essas inovações auxiliaram na redução do 

número de casos de mortalidade. No entanto, no Brasil a 
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triagem realizada com base na mamografia é realizada de 

forma falha, com perda de informação da história clínica das 

pacientes, dificultando assim o diagnóstico precoce e 

consequentemente o tratamento. 

Em pesquisa realizada por Rodrigues et al. (2015) com 

amostra composta por mulheres a partir dos 40 anos, verificou-

se que em determinado momento da vida feminina de acordo 

com o aumento de idade ocorre também a redução da 

probabilidade de realizar a mamografia, a qual é mais 

procurada por mulheres que se enquadram na faixa etária de 

risco divulgada pela mídia, que são mulheres pós 40 anos de 

idade, também foi possível observar que mulheres brancas 

apresentam uma maior probabilidade de realizar a mamografia 

em maior frequência. No que diz respeito as questões 

socioeconômicas, o público de baixa escolaridade apresenta 

menor procura por medidas preventivas, não foi detectado um 

padrão na frequência em que realizam o exame. Visto isso, é 

valido ressaltar a importância da atenção integral a saúde da 

mulher e promoção da saúde, sendo necessária a formulação 

de políticas públicas que atuem junto à comunidade e possibilite 

o alcance do público feminino, em especial as que apresentam 

dificuldades de acesso aos meios de cuidados.  

Ferreira e Franco (2017) observaram a partir de um 

levantamento bibliográfico que a alteração emocional, dor, 

fadiga muscular, náuseas e vômitos são consequências 

decorrentes do tratamento quimioterápico, o que muitas vezes 

leva a recusa da paciente a continuar com o tratamento, 

comprometendo assim a eficácia do mesmo. Portanto, 

necessitam de acompanhamento e apoio de profissionais 

especializados e familiares para uma melhor adaptação ao 
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tratamento, por isso é fundamental a conscientização dos 

profissionais da área, para promoverem o autocuidado nas 

redes de atenção à saúde, possibilitando a orientação de um 

maior  número de mulheres, garantindo a qualidade de vida e 

contribuindo para a redução de custos com a saúde pública.  

Traldi et al. (2016) relataram que o acesso ao diagnóstico 

e tratamento varia de acordo com as diferentes regiões. O 

principal fator que interfere no diagnóstico precoce é a espera 

para a consulta médica especializada, pois os serviços são 

dependentes dos recursos e equipes disponíveis e isso requer 

o desenvolvimento de ações que promovam a saúde e 

estratégias de prevenção. Sabe-se que a atenção básica é a 

porta de entrada para o serviço público, por isso retém as ações 

de rastreamento  e é responsável pelo cuidado inicial de 

usuários da rede de saúde, pois através desse serviço ocorrem 

a maior parte das orientações refentes ao câncer de mama e 

toda sua evolução, dessa forma é de grande importância a 

capacitação de equipes multiprofissionais. A quebra no fluxo 

dos serviços ou a inexistência de articulação entre eles costuma 

dificultar o percurso dos usuários na rede e atrasar a 

concretização das ações, retardando o diagnóstico, o início do 

tratamento ou até mesmo as ações de natureza social, 

fundamentais em situações de vulnerabilidade social. 

Bergmann (2016) estudou a prevalência de linfedema em 

cerca de 400 mulheres em um hospital de referência ao 

tratamento do câncer de mama na cidade do Rio de Janeiro, 

através de sua pesquisa foi possível observar que maior parte 

dos tratamentos cirúrgicos realizados foram radicais, podendo 

ser justificados pelo diagnóstico tardio. Relata também, que 

quanto mais radicais forem os tratamentos maiores são as 
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possibilidades de complicações, é necessário que todo o 

tratamento seja realizado com cautela, visando sempre 

minimizar a sintomatologia e evolução do quadro para uma 

melhor qualidade de vida das pacientes.   

Em 2015 Rodrigues et al. destacou a importância em 

alertar  a população a respeito da prevenção do câncer de 

mama, em especial a população feminina, visto que a presença 

de tumores malignos na mama destaca-se entre as principais 

causas de óbitos no Brasil e que o diagnóstico em estágios 

avançados reduzem as chances de cura. As ações educativas 

voltadas para a prevenção, geralmente realizadas pelos 

serviços de saúde auxiliam na qualidade de vida das pessoas e 

ajudam na redução de custos em cuidados com a saúde, porém 

para que tais ações alcancem um número maior de pessoas 

são necessários treinamentos adequados e profissionais 

suficientes, assim como materiais educativos. 

Paiva e Cesse (2015) afirmam que maior parte dos casos 

com atrasos  em diagnósticos são resultantes da procura tardia 

por assistência. Foi visto que as ações voltadas para o controle 

e prevenção do câncer de mama não têm alcançado sua 

finalidade, maior parte das pacientes não compreendem os 

conceitos abordados apesar de ter contato com o material 

utilizado em campanhas. O estudo sugere que as ações 

educativas voltadas para o câncer mamário devem ser 

reavaliadas e reforça a necessidade de treinamentos aos 

profissionais de saúde das unidades de atenção primária, além 

de desenvolver uma rede de atendimentos dando prioridade 

aos casos mais agravantes. 
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CONCLUSÕES 

 
De acordo com os resultados do presente estudo, nota-

se  a necessidade de investir em métodos de diagnósticos mais 

eficientes e na promoção da saúde voltada para o câncer de 

mama, visto que o diagnóstico tardio influencia de forma 

negativa no processo de tratamento e  cura.    

Este estudo vem reafirmar que as informações a respeito 

da evolução do câncer e as consequências de seu tratamento 

são essenciais para incentivar o autocuidado e demonstrar a 

importância do apoio de profissionais capacitados, os quais 

devem apresentar um olhar humanizado nas diferentes fases 

dessa patologia, para assim incentivar o cumprimento de todo 

o tratamento e contribuir com a melhor qualidade de vida das 

pacientes. 
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RESUMO: Educação em saúde por meio de sala de espera tem 
por finalidade proporcionar um ambiente de interação para 
comunidade de modo que proporcione o empoderamento da 
população sobre autocuidado do corpo, podendo ser aplicado 
nos cânceres mamário e cervical. Esse processo tem grande 
impacto na promoção, prevenção, rastreamento e detecção 
precoce, além de melhorar prognósticos de tais neoplasias. 
Logo, o objetivo desse trabalho é apresentar ações de 
educação em saúde voltadas para os cânceres de mama e do 
colo do útero. Trata-se de um relato de experiência do projeto 
“Se toque para a vida: ações para prevenção e rastreamento do 
câncer de mama e colo do útero”. No ano de 2019, as ações 
ocorreram em duas unidades básicas de saúde em João 
Pessoa semanalmente por graduandas da UFPB. No entanto, 
no ano de 2020, em decorrência da pandemia de COVID-19, as 
ações ocorreram por meio de postagens nas redes sociais. A 
partir disso, observou-se que houve um melhor entendimento 
das mulheres quanto aos sinais de alertas do câncer e maiores 
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cuidados relacionados à prevenção da doença e detecção 
precoce. Conclui-se que as mídias digitais em detrimento das 
ações educativas são estratégias relevantes, pois possibilitou 
um maior alcance de informações ao público. Diante do 
exposto, a participação das extensionistas no projeto 
remotamente, possibilitou novas experiências acadêmicas 
enriquecedoras para a atuação profissional. 
Palavras-chave: Câncer de mama. Câncer de colo do útero. 
Educação em saúde. Atenção primária à saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço das políticas públicas do Sistema Único 

de Saúde (SUS), a atenção primária à saúde (APS) passou a 

adotar um modelo de cuidado à população que está além da 

simples assistência às doenças crônicas e agudas. Ações de 

promoção da saúde e sua prevenção ganharam importância 

dentro do SUS e mostram impacto positivo em todos os níveis 

de atenção, direta ou indiretamente (CARDOSO et al., 2016; 

GIL et al., 2018). 

Diante a tantos benefícios, a realização da promoção da 

saúde foi estabelecida dentro de vários campos na APS, como 

a Estratégia de Saúde da Família (ESF), por exemplo. Essa 

última foi criada pelo Ministério da Saúde em 1997, trazendo 

como proposta ações de educação como meio de alcançar a 

promoção e prevenção da saúde das famílias dentro de uma 

determinada comunidade (CARDOSO et al., 2016; GIL et al., 

2018). 

O conceito de educação em saúde relaciona-se a 

processos que estimulem a população a refletir sobre a 

responsabilidade do autocuidado. A partir disso, poderão 
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compreender que certas situações podem ser prevenidas, 

evitando a busca por atendimento especializado. É importante 

salientar que esse processo deve levar em consideração o 

contexto de vida cotidiana da população, bem como seus 

entendimentos, representações e formas populares de cuidado 

(BECKER; ROCHA, 2017; CARDOSO et al., 2016). 

A prerrogativa de associar a educação às práticas de 

promoção da saúde pode ser vista como parte das políticas 

públicas na área da atenção básica preconizada pelo governo. 

É perceptível que uma população bem informada conhece o 

significado e riscos de uma determinada doença, além de evitar 

o adoecimento. Tal fato desencadeia uma série de eventos 

positivos para o sistema de saúde brasileiro como: diminuição 

da procura por serviços especializados em todos os níveis de 

atendimento, diminuição das filas de espera, da taxa de 

ocupação de leitos, entre outros (BECKER; ROCHA, 2017; 

CARDOSO et al., 2016). 

Devido às suas inúmeras funções, a APS agrega um 

contingente populacional significativo em seus serviços, que é 

sempre constante durante o ano. O tempo de espera dos 

usuários pode tornar-se longo e desgastante, porém, quando 

utilizado de maneira estratégica, torna-se um excelente 

momento para desenvolver a educação em saúde como forma 

de promoção e prevenção (PINTO COELHO, 2020).  

A sala de espera é um ambiente físico para aguardar o 

atendimento, onde os usuários e profissionais podem se 

comunicar, ocorrendo interações emocionais, culturais e 

coletivas. Esse espaço é bastante propício para ações de 

educação em saúde, possibilitando: interações entre 

estudantes e profissionais com os usuários; atenção 
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humanizada à saúde; trocas de saberes; atendimento 

multiprofissional de cunho informativo e preventivo, entre outros 

(GIL et al., 2018; PINTO COELHO, 2020). Justamente por ser 

um eficiente instrumento, nosso grupo de extensão escolheu a 

sala de espera como forma de promover ações educativas 

sobre os cânceres de mama (CM) e do colo do útero (CCU). 

O CM é uma doença crônica não transmissível causada 

pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse 

processo suscita em células anômalas que se multiplicam, 

formando um tumor. Como há vários tipos de câncer de mama, 

essa doença pode evoluir de diferentes formas, sendo alguns 

casos mais rápidos e outros mais lentos. Essa neoplasia pode 

acometer mulheres e homens, porém, nesse último, é mais 

raro, representando apenas 1% do total de casos da doença 

(INCA, 2020d). 

Diferente do CM, o câncer do colo do útero ou câncer 

cervical tem como causa a infecção persistente dos tipos 

oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV), principalmente 

o HPV-16 e HPV-18. A infecção genital por esse vírus é muito 

frequente e não desencadeia uma neoplasia na maioria das 

vezes. Entretanto, em alguns casos, ocorrem modificações 

celulares que podem evoluir para o câncer (INCA, 2020c). 

Essa temática mostra-se bastante necessária devido ao 

número elevado de acometimentos anuais de tais neoplasias. 

Segundo o Instituto Nacional Câncer (2020b), foi estimado para 

o ano de 2020 52,93% novos casos de câncer de mama e 

13,56% novos casos de câncer de colo do útero no estado da 

Paraíba. No Brasil, destacam-se como os tipos mais comuns na 

população feminina o CM (66.280 novos casos) e o CCU 

(16.710 novos casos) sendo, respectivamente, a primeira e 
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terceira neoplasias mais frequentes, não considerando câncer 

de pele não melanoma. De fato, o CM é o mais frequente e a 

principal causa de mortalidade por câncer na população 

feminina (INCA, 2020a). 

O que chama a atenção para esses dois tipos de 

cânceres é que, apesar de possuírem um bom prognóstico, com 

excelentes chances de cura quando diagnosticados e tratados 

oportunamente, suas taxas de mortalidade permanecem 

elevadas no Brasil. Isso pode ser explicado por vários fatores 

que culminam com um diagnóstico nos estágios avançados da 

doença e consequente piora no processo de cura, como: falta 

de acesso a bons serviços de saúde, falta de conhecimento da 

população feminina sobre o câncer de mama e do colo do útero 

e como evitá-los, desorganização dos programas de rastreio, 

entre outros (CUNHA et al., 2020; OHL et al., 2016). 

É sabido que apesar de serem frequentes, o CM e o CCU 

estão entre as principais neoplasias passiveis de prevenção 

primária ou secundária. As ações de controle dependem do 

nível de informação e conhecimento da população assistida e, 

por isso, é importante promover ações de educação em saúde 

voltadas para essa temática (CUNHA et al., 2020; OHL et al., 

2016). 

No entanto, com o advento da pandemia de COVID-19, 

houve a impossibilidade de realizar as atuações de educação 

em saúde dentro das Unidades de Saúde da Família (USF). As 

recomendações do Ministério da Saúde incluíam: realizar 

distanciamento de no mínimo 1 metro entre pessoas; evitar 

circulação desnecessária em ambientes públicos; realizar 

isolamento social de doentes, entre outras. Todas essas 

precauções são necessárias para evitar a contaminação da 
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população pelo vírus SARS-CoV-2, justificando, assim, a 

parada provisória das ações de educação em saúde dentro das 

USFs (BRASIL, 2020; SOUZA et al., 2020). 

Mesmo em frente a tantas dificuldades, o mundo atual 

possui um avanço tecnológico tão significativo que é possível 

realizar educação em saúde por meio da internet. O amplo 

acesso da população às redes sociais possibilita utilizá-las 

como instrumento de divulgação de informações altamente 

relevantes para a saúde. Isso ocorre devido ao poder das 

mídias e dos meios de comunicação em massa de informar, 

transformar ou destruir paradigmas, preceitos individuais e 

coletivos, sendo aplicável no cenário oncológico do CM e CCU 

(PEREIRA et al., 2019; SOUZA et al., 2020). 

Logo, diante ao exposto, o presente trabalho tem como 

objetivo apresentar ações de educação em saúde voltadas para 

os cânceres de mama e do colo do útero. 

 

RELATOS DA EXPERIÊNCIA 

 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado por 

alunas dos cursos de graduação em enfermagem, medicina e 

nutrição, da Universidade Federal da Paraíba. As atividades de 

educação em saúde foram desenvolvidas pelo projeto de 

extensão “Se toque para vida: ações para prevenção e 

rastreamento do câncer de mama e colo do útero”, nos anos de 

2019 e 2020.  

No período de março a agosto de 2019, as ações do 

projeto ocorreram em duas Unidades de Saúde da Família 

denominadas de Mandacaru VIII e Viver Bem, localizadas no 

município de João Pessoa-PB. Participaram do referido projeto 
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4 alunas do curso de graduação em enfermagem e 1 de 

medicina. As atividades de educação em saúde voltadas para 

os cânceres de mama e do colo do útero foram desenvolvidas 

semanalmente por meio de rodas de conversa em salas de 

espera. O público-alvo era composto pelas mulheres que 

frequentavam as referidas unidades de saúde, visto que é a 

população mais atingida pelo CM e CCU, porém, não eram 

excluídos do grupo homens que estivessem dispostos a 

participar. 

  Nas rodas de conversa, foram abordadas temáticas 

relativas à saúde da mulher, listadas na tabela 01. 

 

Tabela 01. Temáticas abordadas nas rodas de conversa em 

salas de espera, nas USFs de Mandacaru VIII e Viver Bem, 

João Pessoa, 2019. 

Data Temática 

02/05 a 

09/05 

Conceitos de CM e CCU e seus efeitos no 

corpo. 

03/06 a 13/06 Anatomia e fatores de risco para CM e CCU. 

17/06 a 20/06 Alimentação saudável como fator protetor 

para CM e CCU. 

01/07 a 11/07 Atividade física como fator protetor para CM 

e CCU. 

15/07 a 25/07 Exames de rastreio e detecção para CM e 

CCU. 

29/07 a 01/08 Autoexame das mamas. 
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05/08 a 15/08 Sinais e sintomas corporais do CM e CCU 

não detectados. 

19/08 a 29/08 Taxas de mortalidade do CM e CCU no 

Brasil e no mundo e a importância da 

prevenção e detecção precoce. 

Fonte: Produzido pela autora, 2020. 

 

Para o desenvolvimento das atividades de educação em 

saúde, as extensionistas foram responsáveis pela produção de 

materiais utilizados com público-alvo. Para esse fim, foram 

usados instrumentos didáticos como panfletos, cartazes, peças 

anatômicas e artifícios que promoveram interação, tais como 

aventais educativos com seios, aventais educativos com útero, 

ovários e canal vaginal desenhados. 

No período de abril a novembro de 2020, as ações do 

projeto tiveram que ser repensadas e reorganizadas para 

atender as recomendações do Ministério da Saúde frente a 

pandemia de COVID-19. Por isso, as ações de educação sobre 

CM e CCU foram realizadas de maneira remota, por meio das 

redes sociais oficiais do projeto de extensão. 

Para as atividades remotas realizadas no ano de 2020, 

tivemos a participação de 2 alunas de enfermagem, 1 aluna de 

medicina e 1 aluna de nutrição, que realizaram ações 

educativas semanalmente voltadas para os cânceres de mama 

e do colo do útero por meio do Instagram do projeto 

“@setoqueparavida”. Observa-se na tabela 2 as temáticas que 

foram apresentadas nas redes sociais do projeto.  
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Tabela 02. Temáticas abordadas no Instagram oficial do projeto 

de extensão “@setoqueparavida”, no ano de 2020. 

Data Temática 

04/07 a 

12/07 

Promoção e prevenção primária do CM e 

CCU. 

18/07 a 26/07 Significado do CM e do CCU e 

consequências físico-emocionais. 

01/08 a 09/08 Epidemiologia do CM e do CCU. 

15/08 a 23/08 Anatomia das mamas e do colo do útero. 

29/08 a 06/09 Fatores de risco para o CM e CCU. 

12/09 a 20/09 Exames de rastreio e detecção para CM e 

CCU. 

26/09 a 27/09 Autoexame das Mamas. 

03/10 a 11/10 Sinais e sintomas corporais do CM e CCU 

não detectados. 

17/10 a 25/10 Tratamento do CM e CCU. 

31/10 a 01/11 Direitos da paciente com diagnóstico de CM 

e CCU. 

07/11 a 08/11 Câncer de mama e do colo do útero e Covid-

19. 

Fonte: Produzido pela autora, 2020. 

 

Para as postagens, foram utilizados panfletos digitais 

educativos, infográficos, imagens temáticas ilustrativas 
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vinculadas a pequenos textos produzidos pelas próprias 

extensionistas. Somado a isso, houve a produção semanal de 

pequenos vídeos informativos pelas extensionistas, abordando 

todas as temáticas da tabela 02. Denominamos as postagens 

de vídeo como “Minuto do Se Toque”.  

Com o propósito de informar previamente as temáticas 

aos seguidores, foram postados cronogramas semanais que 

continham datas e temas. As postagens de textos, imagens e 

vídeos, assim como os cronogramas da semana seguinte eram 

postados nos fins de semana. 

 

REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA  

 

No decorrer dos 2 anos de atuação no projeto de 

extensão, foi possível perceber uma grande diferença entre os 

anos 2019 e 2020. É perceptível que uma atuação de forma 

presencial desencadeia experiências e trocas de saberes 

distintos daqueles realizados remotamente por meio 

tecnológico.  

 

Ações educativas por meio de rodas de conversa - 2019 

No ano de 2019, foram vistos diversos impactos positivos 

gerados para a comunidade, para os profissionais das USFs e 

para as extensionistas por meio das atividades de extensão. No 

tocante à comunidade, foi perceptível que grande parte das 

mulheres sabiam pouco ou não sabiam o significado do CM ou 

do CCU, nem dos riscos e desafios que tais neoplasias 

representavam à saúde. 

Corroborando com esse relato, o trabalho de Castro, 

Teixeira e Duarte (2017) evidencia uma pesquisa realizada com 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E 
COLO UTERINO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

406 
 

211 mulheres atendidas em uma USF, que avaliou a percepção 

da doença e dos seus riscos, e do autocuidado de mulheres 

saudáveis em relação ao CM. Os resultados do estudo 

apontaram que as participantes apresentavam baixa 

compreensão sobre os atores que envolvem o CM, apesar de 

acreditarem que têm conhecimento sobre a doença.  

Em contrapartida, Cunha et al. (2020) encontraram um 

resultado diferente em seus estudos. Os autores realizaram 

uma ação similar a rodas de conversas com mulheres, na qual 

seu público-alvo apresentava um conhecimento prévio e 

empírico sobre os cânceres de mama e cervical, que serviu de 

base para direcionamento das ações realizadas. 

No tocante ao público-alvo do nosso projeto, as práticas 

educativas realizadas tiveram considerável impacto. As rodas 

de conversa, evidenciadas na figura 1, contribuíram para 

desmistificação do câncer, trazendo-o para dentro da realidade 

cotidiana e tornando-o um problema possível de acontecer na 

vida de cada indivíduo. 

 

Figura 1. Roda de conversa sobre o CCU, USF Mandacaru VIII 

em João Pessoa, 2019.  

 
Fonte: Arquivos da autora, 2019. 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E 
COLO UTERINO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

407 
 

Para alcançar um bom nível de compreensão do nosso 

público-alvo, foram utilizados materiais dinâmicos como 

panfletos, cartazes, peças anatômicas e objetos que 

aumentaram a interação com as mulheres, tais como aventais 

educativos com seios, aventais educativos com útero, ovários e 

canal vaginal desenhados, conforme figura 2. Essa interação 

dialogada e realística proporcionou grande aquisição de 

conhecimentos, de modo que as participantes interagiram entre 

si e compartilharam saberes e experiências pessoais. 

 

Figura 2. Materiais utilizados para execução do projeto de 

extensão em João Pessoa, 2019. 

 
Fonte: Arquivos da autora, 2019. 

 

Conforme Pinto Coelho et al. (2020) e Gil et al. (2020), a 

sala de espera é um espaço bastante propício para ações de 

educação em saúde, pois possibilitam interações entre 

estudantes e profissionais com os pacientes, trocas de saberes, 

atendimento multiprofissional de cunho informativo e 

preventivo, entre outros. 

Somado a isso, Castro, Teixeira e Duarte (2017) 

explicam que utilizar apenas informação não é suficiente para 

mudar comportamento em saúde. É necessário criar um 
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material didático de acordo com os saberes e costumes do 

público-alvo, com escrita de fácil compreensão e adequada a 

cada cultura. A utilização de panfletos e cartazes, por exemplo, 

é fundamentada pelos autores uma vez que materiais 

impressos desenvolvidos na área de educação em saúde têm 

tripla função: reforçar as orientações verbalizadas; ser um guia 

para dúvidas posteriores; auxiliar nas tomadas de decisões. A 

utilização de peças anatômicas e dos aventais educativos 

facilitam a visão tridimensional e anatômica das mamas e do 

útero, melhorando a compreensão das mulheres sobre os 

assuntos abordados.  

No decorrer das ações realizadas pelo projeto, foi visto 

que houve uma excelente compreensão da comunidade sobre 

as formas de promoção, prevenção e detecção precoce dos 

cânceres de mama e do colo do útero, assim como o 

entendimento dos riscos e desafios enfrentados ao adquirir as 

doenças. Esses resultados são considerados bastante 

satisfatórios segundo a literatura científica, visto que o 

conhecimento das mulheres interfere positivamente na 

prevenção e tratamento de tais neoplasias (CUNHA et al., 2020; 

OHL et al., 2016). 

Após a leitura dos trabalhos de Cardoso et al. (2016), 

Becker e Rocha (2017) e Ohl et al. (2016), pode-se interligar o 

CM e CCU com o conceito de educação em saúde. É visto que 

relacionar processos que estimulem a população a refletir sobre 

a responsabilidade do autocuidado nessas neoplasias é 

fundamental para evitar o adoecimento (prevenção) ou elevar 

as chances de cura. É importante salientar que esse processo 

deve levar em consideração o contexto de vida cotidiana da 
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população, bem como seus entendimentos, representações e 

formas populares de cuidado (BECKER; ROCHA, 2017). 

No entanto, apesar do CM e do CCU possuírem um bom 

prognóstico, com excelentes chances de cura quando 

diagnosticados e tratados oportunamente, como também 

estarem entre as principais neoplasias passiveis de prevenção 

primária ou secundária, suas taxas de mortalidade 

permanecem elevadas no Brasil. Isso ocorre porque, entre 

outros fatores, as ações de controle dependem do nível de 

informação e conhecimento da população assistida e, por isso, 

é importante promover ações de educação em saúde voltadas 

para essa temática (CUNHA et al., 2020; OHL et al., 2016). 

Pensando nisso, uma temática importante trabalhada 

durante os encontros foi a realização periódica dos exames de 

rastreio tanto para o CM como para o CCU. Houve o 

reconhecimento de sua importância para a detecção e 

diagnóstico precoce de tais neoplasias, como também a faixa 

etária correta para início de cada exame e sua periodicidade. A 

partir disso, espera-se aumentar a cobertura na referidas USFs 

quanto à realização do exame clínico das mamas e do 

Papanicolau e à solicitação de exames complementares. No 

caso da CM, a mamografia será o exame padrão ouro para um 

aporte mais seguro quanto à identificação precoce de lesões 

mamárias, e o exame Papanicolau para detecção de células 

neoplásicas no colo do útero (CUNHA et al., 2020; INCA, 

2020c). 

Com resultados similares, a pesquisa de Silva et al. 

(2019) realizada com 332 indivíduos identificou que as ações 

educativas e práticas obtiveram o aumento em cerca de 200% 

do número de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 
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anos de idade, quando comparada com o número de 

mamografias de 2 anos anteriores no município da pesquisa. 

No tocante à detecção precoce, as usuárias do nosso 

projeto de extensão compreenderam a importância da 

realização frequente do autoexame das mamas como 

estratégia de conhecimento do próprio corpo. Apesar de não ser 

considerado um exame de rastreio, o conhecimento do próprio 

corpo e de suas particularidades auxilia a mulher a reconhecer 

possíveis sinais de alerta para o CM, como mudanças de 

aspecto da pele do seio, nodulações, assimetrias, excreção de 

líquidos anormais, entre outros (OHL et al., 2016; INCA, 2020d). 

A partir do conhecimento adquirido, a população 

mostrou-se motivada a adoção de estilos de vida saudáveis, 

como o abandono do sedentarismo, e o consumo de uma dieta 

equilibrada, utilizando alimentos que auxiliam na prevenção do 

câncer. A compreensão sobre a pirâmide alimentar saudável e 

as melhores práticas de exercícios físicos, promoverá a 

regularidade da saúde, sendo crucial para a redução do risco 

da referida doença (INCA, 2020d). 

Essa ideia é explicada e comprovada por meio da 

literatura científica em inúmeros aspectos. Os estudos apontam 

que, dentre os vários fatores de risco para o câncer de mama, 

existem aqueles que estão relacionados ao ambiente e ao estilo 

de vida da mulher, tais como: obesidade e sobrepeso após a 

menopausa; sedentarismo e inatividade física; e o consumo de 

bebida alcoólica em excesso frequentemente. Ao modificar 

comportamentos considerados de risco para o CM e adotar 

hábitos de vida saudáveis, cerca de 30% dos casos de câncer 

de mama podem ser evitados (INCA, 2020d). 
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São considerados fatores protetores: praticar atividade 

física; alimentar-se de forma saudável; manter o peso corporal 

adequado; evitar o consumo de bebidas alcoólicas, entre outros 

(INCA, 2020d). Tudo isso foi explicado e detalhado para o 

nosso público-alvo durante as rodas de conversa, gerando uma 

boa adesão a melhores hábitos de vida. 

Sobre o CCU, as mulheres compreenderam a 

importância da utilização de preservativos masculinos ou 

femininos durante as relações sexuais, assim como os riscos 

da multiplicidade de parceiros para adquirir o vírus HPV e elevar 

as chances de desenvolver o câncer de colo do útero.  A 

necessidade de tomar a vacina contra o HPV também foi 

abordada, destacando a faixa etária correta da aplicação. 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2020c), a 

prevenção primária do CCU está relacionada à redução do risco 

de infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV). O contágio 

ocorre por via sexual, presumidamente por meio de abrasões 

microscópicas na mucosa ou na pele da região anogenital. 

Consequentemente, o uso de preservativos (camisinha 

masculina ou feminina) durante a relação sexual com 

penetração protege parcialmente da infecção pelo HPV, que 

também pode ocorrer pelo contato com a pele da vulva, região 

perineal, perianal e bolsa escrotal (INCA, 2020c). 

Com relação à vacina, a partir de 2017, o Ministério da 

Saúde preconizou a vacinação para meninas de 9 a 14 anos e 

meninos de 11 a 14 anos.  Essa vacina protege contra os tipos 

6, 11, 16 e 18 do HPV, sendo que os dois primeiros causam 

verrugas na região genital e os dois últimos são a causa de 70% 

dos casos de CCU. É importante explicitar para a mulher que a 

vacina não protege contra todos os tipos oncogênicos do HPV, 
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e por isso, ainda existe o risco de infecção e desenvolvimento 

da neoplasia (INCA, 2020c). 

Como resultado secundário das ações de extensão, 

espera-se que a população dissemine as informações 

adquiridas, contribuindo para aumentar o número de pessoas 

que têm acesso à informação sobre os cânceres de mama e do 

colo do útero e, desse modo, contribua para diminuição do 

número de casos que levem ao óbito. 

Outro ponto que chamou atenção nas USFs foram as 

lacunas sobre informações relevantes para o CM e CCU que 

não eram abordadas pelos profissionais de saúde no período 

anterior às ações da extensão. Após a integração da equipe de 

saúde com as extensionistas, os profissionais se envolveram 

fortemente para a modificação dos hábitos de vida das usuárias 

da comunidade, como também na detecção precoce dos 

cânceres de mama e colo do útero, refletindo em uma forma de 

cuidado responsável e resolutivo. Será bastante benéfico para 

a comunidade um acompanhamento continuado e mais 

próximo, com aconselhamentos sobre bons hábitos de vida e 

como esses se relacionam com o surgimento e progressão de 

um câncer.  
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Figura 3. Atuação das extensionistas na USF Viver bem em 

João Pessoa, 2019.  

 

Fonte: Arquivos da autora, 2019. 

 

Para as extensionistas, conforme ilustra a figura 3, o 

contato direto com a comunidade promove a formação de 

profissionais que compreendem as demandas da população e 

sabem como se comunicar para atingir o cuidado humanizado. 

Além disso, a condução das rodas de conversa, com estudo 

prévio e interações com as mulheres, somado à preparação do 

material didático-educativo desencadeou um excelente 

aprendizado sobre os cânceres de mama e cervical, assim 

como a compreensão da importância do cuidado da mulher em 

sua totalidade. Espera-se que esse seja o maior impacto deste 

trabalho na formação dos futuros profissionais nele envolvidos. 

 

Mídias digitais na educação em saúde - 2020 

O ano de 2020 seguiu com inúmeras dificuldades para o 

Brasil e para o mundo. Com a chegada da pandemia de COVID-

19, houve a impossibilidade de realizar as atuações de 
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educação em saúde dentro das Unidades de Saúde da Família 

(USF). Por ser uma doença com alto potencial de 

transmissibilidade, por meio de gotículas ao tossir, espirrar ou 

falar, foi necessário seguir as recomendações do Ministério da 

Saúde, que incluíam: realizar distanciamento de no mínimo 1 

metro entre pessoas; evitar circulação desnecessária em 

ambientes públicos; realizar isolamento social de doentes, entre 

outras. Todos esses cuidados foram precisos para evitar a 

contaminação da população pelo vírus SARS-CoV-2, 

justificando, assim, a parada provisória das ações de educação 

em saúde deste projeto de forma presencial nas USFs 

(BRASIL, 2020; FERREIRA et al., 2020; SOUZA et al., 2020). 

Diante do cenário mundial, o projeto de extensão foi 

repensado e reorganizado para que as ações de educação em 

saúde sobre os cânceres mamário e cervical ocorressem por 

meio dos meios digitais. Baseando-se no amplo acesso da 

população às redes sociais, foi possível utilizá-las como 

instrumento de divulgação de informações altamente relevantes 

sobre essa temática. Isso ocorre devido ao poder das mídias e 

dos meios de comunicação em massa de informar, transformar 

ou destruir paradigmas, preceitos individuais e coletivos, sendo 

aplicável no cenário oncológico do CM e CCU (PEREIRA et al., 

2019; SOUZA et al., 2020). 

Para realização das ações do projeto nesse ano, foram 

utilizados materiais digitais que fossem considerados atrativos 

para o público, com fácil visualização e linguagem acessível, 

tais como: panfletos digitais educativos; infográficos; imagens 

temáticas vinculadas a pequenos textos; e vídeos informativos 

denominados “Minuto do Se Toque”. Materiais produzidos e 

postados no Instagram permitem ao usuário realizar consultas 
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posteriores de acordo com sua necessidade. Conforme explica 

Melo, Fonseca e Vasconcellos-Silva (2017), as trocas de 

saberes nas redes sociais presentes do ciberespaço são 

arquiváveis e recuperáveis. A partir disso, espera-se que o 

público possa consultar o material produzido pelo projeto 

sempre que surgir alguma dúvida ou algo for esquecido. 

Como resultados em 2020, houve o alcance de 267 

seguidores no Instagram oficial do projeto “@setoqueparavida” 

e espera-se que esse número aumente com o avanço da 

extensão em anos posteriores. Devido à essa rede social ser 

acessível em várias partes do mundo, deixa em aberto a 

possibilidade de acessos não somente nas regiões brasileiras, 

como também internacionais. Somado a isso, a facilidade de 

divulgação do conteúdo publicado nas redes sociais corrobora 

para aumentar substancialmente o número de pessoas 

conscientes sobre as informações relevantes para o CM e CCU, 

diminuindo as chances dos casos culminarem em óbitos. 

(MELO; FONSECA; VASCONCELLOS-SILVA, 2017). 

O trabalho de Pereira et al. (2019) mostra-se em acordo 

a essa ideia, pois aponta que o Instagram se encontrava na 

sexta posição em número de seguidores dentre as redes 

sociais, com mais de 810 milhões de contas em abril de 2018, 

sendo utilizado para compartilhar fotos, vídeos e curtas 

mensagens textuais. Isso mostra a facilidade de divulgação de 

informações pelas redes sociais em tempo real e online, fato 

bastante benéfico para evitar casos graves de CM e CCU 

(MELO; FONSECA; VASCONCELLOS-SILVA, 2017; PEREIRA 

et al., 2019). 

Com aproximadamente um total de 75 publicações 

educativas no Instagram sobre os CM e CCU em 2020, espera-



EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E 
COLO UTERINO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

416 
 

se que o público-alvo desse projeto tenha compreendido todas 

as informações relevantes sobre as duas neoplasias. A partir 

desse conhecimento, estima-se impactos positivos na 

prevenção primária e secundária do CM e do CCU. Nesse 

último, por exemplo, os estudos de Almeida et al. (2017) 

mostram grande efeito da utilização do Instagram no 

fortalecimento dos programas de controle desse câncer e 

transmissão de HPV.   

A partir dos conhecimentos adquiridos pelas usuárias por 

meio do acesso às publicações do projeto no Instagram, 

espera-se aumentar o número de mulheres que busquem 

realizar os exames de rastreio para o CM e o CCU no Brasil, 

contribuindo para estabelecer o diagnóstico precoce com 

elevadas chances de cura conforme literatura exposta 

anteriormente neste trabalho. 

Algo que merece destaque em detrimento ao ano de 

2019, foi a divulgação de postagens sobre a relação entre 

Covid-19 e o câncer. Espera-se que os seguidores das redes 

sociais do projeto tenham compreendido que indivíduos 

acometidos pelo câncer ou aqueles que já realizaram 

tratamento quimioterápico, fazem parte do grupo de risco para 

o Covid-19. A presença de câncer e Covid-19 em um indivíduo 

favorece complicações graves da síndrome respiratória aguda, 

com evolução para a síndrome da disfunção múltipla de órgãos, 

que inclui insuficiência respiratória e renal (FERREIRA et al., 

2020). 

Para as extensionistas, não houve interações com o 

público-alvo de forma relevante, sendo esse um ponto negativo 

em detrimento ao ano de 2019. No entanto, a produção de 

material científico contribuiu para aprofundar os conhecimentos 
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das alunas sobre o CM e CCU assim como o Covid-19 na saúde 

da mulher. Corroborando com essa ideia, Pereira et al. (2019) 

apontam em seus estudos que a participação dos estudantes 

em ações de educação por meio do Instagram favorece o 

ensino-aprendizado dos mesmos, contribuindo para uma boa 

formação acadêmica. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que a educação voltada para ações de 

promoção da saúde e de prevenção dos cânceres de mama e 

do colo do útero é uma estratégia relevante, pois possibilita às 

mulheres compreenderem a importância da aquisição de 

conhecimentos para adoção de atitudes e práticas saudáveis, 

ações preventivas e de detecção precoce relativas aos tumores 

mamários e cervicais.  

Apesar das diferenças na execução do projeto de 

extensão e resultados nos anos 2019 e 2020, pode-se afirmar 

que os objetivos foram alcançados em ambos os períodos, 

mesmo com a chegada da pandemia de COVID-19. Seguindo 

todas as medidas de precaução determinadas pelo Ministério 

da Saúde para evitar a disseminação do vírus SARS-CoV-2, foi 

possível promover a educação sobre o CM e o CCU de forma 

satisfatória. 

No mais, a participação no projeto de extensão 

oportunizou às extensionistas uma formação acadêmica 

completa com saber em saúde da mulher mais robusto e 

ampliado. As vivências e experiências foram enriquecedoras 

para a atuação profissional, pois, prepara profissionais mais 
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conscientes da real importância da promoção e prevenção em 

saúde por meio de viés informativo. 
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RESUMO: O câncer (CA) de mama é uma das neoplasias mais 
prevalentes no mundo, e sua forma HR+/HER- é a mais 
frequente. Atualmente, os inibidores das quinases dependentes 
de ciclina 4 e 6 (CDK4/6), como o palbociclibe, têm se mostrado 
eficazes contra o câncer de mama em estado avançado ou em 
metástase quando utilizados em primeira ou segunda linha. 
Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo realizar uma 
revisão integrativa acerca da eficácia do palbociclibe no 
tratamento do câncer de mama. Assim, a busca foi realizada 
nas bases de dados PubMed, BVS e ScienceDirect. 
Inicialmente, foram resgatados 771 artigos por pesquisa pelos 
descritores “palbociclib AND breast cancer”, e selecionou-se 23 
deles após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. O 
palbociclibe demonstra eficácia e segurança em diversos 
ensaios clínicos, como o Palloma, o TREND e o PALLET e em 
outros estudos randomizados, multicêntricos. Devido às 
evidências, teve seu uso aprovado pela Food and Drug 
Administration em 2015 e pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária em 2018.  Apesar dos benefícios, alguns pacientes 
podem apresentar resistência ao fármaco e efeitos adversos, 
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como neutropenia, anemia e fadiga, por exemplo.  Porém, o 
palbociclibe traz um novo paradigma para o tratamento do CA 
de mama. Com eficácia clínica promissora tanto em 
monoterapia quanto em politerapia. 
Palavras-chave: Neoplasias da Mama. Saúde da Mulher. 
Resultado do Tratamento. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 No mundo, 1 em cada 4 mulheres são diagnosticadas 

com câncer (CA) de mama, sendo este o mais incidente nesta 

população, representando 25% dos CA em mulheres no mundo 

(DARDEN et al., 2019). Em 2018, estimou-se um total de 2,1 

milhões de novos diagnósticos, sendo responsável por cerca de 

11,6% dos casos de CA no mundo. No Brasil, essa neoplasia é 

a segunda principal causa de morte por CA entre as mulheres 

(INCA, 2020). Em 2018, o CA de Mama como localização 

primária foi responsável por 17.572 mortes de mulheres 

brasileiras, 16,4% da mortalidade relacionada com neoplasias 

(INCA, 2020). O CA de mama teve prevalência de 

aproximadamente 30% em 2019 dentre as mulheres com CA 

no Brasil (INCA, 2020). E, para 2020, a incidência estimada 

conforme a localização primária do tumor é de 66.280 casos em 

mama feminina, colaborando com 29,7% dos casos de CA 

(INCA, 2020).  

 A alteração nos processos de divisão e morte celular 

pode ser um agente principiante na gênese do CA. Tanto o up 

quanto o downregulation das moléculas que controlam o ciclo 

celular podem iniciar a divisão descoordenada das células. 

Entender a biologia do CA, determinando seu microambiente e 

compreendendo as principais proteínas, hormônios e vias de 



EFICÁCIA DO PALBOCICLIBE NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE 
MAMA: REVISÃO INTEGRATIVA 

423 
 

sinalização é necessário, pois isso auxilia na escolha da terapia 

e predição de prognóstico (KAMDJE et al, 2014; LAMB; 

FABRIS; LANARI, 2020).  

Nesse contexto, o CA de mama demanda uma 

investigação molecular de quantificação de receptor de 

estrogênio (estrogen receptor, ER), progesterona 

(progesterone receptor, PR) e do receptor do fator de 

crescimento epidérmico humano tipo 2 (human epidermal 

growth factor receptor 2, HER2) e análise laboratorial de 

expressão gênica, de início (LAMB; FABRIS; LANARI, 2020; 

FORMISANO et al., 2019). Esta patologia dispõe de uma 

grande variedade de apresentações histológicas de carcinomas 

invasores e in situ, que são avaliadas por exames de imagem e 

anatômicos e/ou histopatológicos (INCA, 2019). Com a 

avaliação desse conjunto inicial de exames somado à 

anamnese e ao exame físico, é possível que se faça a seleção 

da melhor interação de estratégias terapêuticas. Exames 

laboratoriais mais específicos, como a pesquisa de mutação 

nos genes BRCA1 e BRCA2, devem ser realizados mediante 

investigação de histórico familiar para a síndrome hereditária do 

CA de mama e de ovário (INCA, 2019).  

No Sistema Único de Saúde (SUS), tem-se as políticas 

de rastreamento para a população do sexo feminino de risco 

usual e de alto risco para o CA de mama: mulheres entre 50 a 

69 anos devem, todos os anos ou com intervalo máximo de até 

dois anos, realizar mamografia para investigação da presença 

desse carcinoma. Também, o diagnóstico do CA de mama é 

feito com o auxílio de outros exames de imagem, como a 

ultrassonografia e a ressonância magnética. O protocolamento 

desses processos diagnósticos e de rastreio é importante e 
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eficaz, pois, sendo esta neoplasia a mais incidente no público 

feminino no mundo, o advento dessas estratégias de controle 

permitem a identificação clínica precoce e podem melhorar o 

prognóstico e as chances de cura  (INCA, 2019).   

Atualmente, o tratamento do CA de mama pode ser 

cirúrgico, sistêmico ou radioterápico. No cirúrgico, dispõe-se de 

conduta conservadora ou radical, que implicam em manutenção 

da mama e retirada da lesão neoplásica ou sua retirada 

completa junto ao carcinoma - podendo haver, a reconstrução 

mamária. Para a terapêutica sistêmica, usa-se, em associação 

ou não, hormonioterapia e terapia-alvo, como no caso de 

inibidores seletivos de ERs para casos específicos. Além 

dessas possibilidades de tratamento, deve-se considerar o 

tratamento paliativo nos casos de pacientes com metástases 

(INCA, 2019; LAMB; FABRIS; LANARI, 2020). Tais tratamentos 

podem ser combinados de acordo com a necessidade avaliada 

pelos profissionais de saúde (INCA, 2019). 

O CA de mama tipo ER+/HER2- representa o maior 

subtipo tratado da doença, sendo responsável por cerca de 

70% de todos os tumores malignos do CA de mama 

(MIETTINEN et al., 2018). Por mais de 50 anos, o tratamento 

de doenças com receptores hormonais (hormone receptor, HR) 

positivos  tem se concentrado no direcionamento da via de 

sinalização do ER. No entanto, em grande parte desses CAs, 

podem ocorrer tanto a resistência emergente quanto a adquirida 

ao bloqueio hormonal, por isso o desenvolvimento de novas 

formas de tratamento é necessário (FINN et al, 2016). 

Dentro dessa perspectiva, foi desenvolvido o 

palbociclibe, um Cyclin-Dependent Kinase inhibitor (CDKi), em 

português, inibidor da cinase dependente de ciclina. As 
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quinases dependentes de ciclina (CDKs) são uma grande 

família de serina-treonina quinases que desempenham um 

papel importante na regulação da progressão do ciclo celular. A 

interação da ciclina D com CDK4 e CDK6 facilita a 

hiperfosforilação do produto do gene retinoblastoma (Rb), que 

por sua vez leva à progressão do checkpoint G1 para a fase S 

do ciclo celular. Alterações na via da ciclina-D-CDK4 / 6-Rb que 

resultam na perda da regulação deste ponto de verificação 

crítico de Rb foram descritas em uma série de condições 

malignas e estão associadas à resistência endócrina no CA de 

mama. Essas alterações incluem amplificação da ciclina-D; 

perda, mutação ou perda e mutação do próprio Rb; e perda de 

reguladores negativos da via, como p16 (FINN; ALESHIN; 

SLAMON, 2016).  

O palbociclibe atua mais precisamente sobre as CDK4 e 

CDK6, e, por ser seletivo, apresenta menos efeitos colaterais e 

age diretamente nas células cancerígenas. Sua finalidade 

principal é melhorar os tratamentos de primeira linha do CA de 

mama avançado com HR+ e HER-. Esta droga pode ser usada 

também em combinação com outros fármacos e, em 2015, foi 

aprovada sua utilização no tratamento do CA de mama pela 

Food and Drug Administration (FDA) (KAMDJE et al, 2014; 

FINN et al, 2016; FORMISANO et al., 2019; TURNER et al, 

2020). No Brasil, em fevereiro de 2018, foi concedido o registro 

sanitário pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA, 2018). 

Diante do exposto e observando a necessidade de um 

compilado de informações sobre o palbociclibe e sua eficácia 

nas pacientes com CA de mama, este trabalho objetiva 

identificar e apontar as principais informações acerca deste 
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medicamento com seus aspectos gerais, farmacocinética, 

farmacodinâmica, efeitos adversos e contraindicações, 

mecanismo de resistência e destaque a alguns ensaios clínicos 

importantes para a história do fármaco. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O método escolhido para a realização da pesquisa foi a 

revisão integrativa.  Na primeira etapa foi definida a pergunta 

norteadora, a qual foi: “qual eficácia do palbociclibe no 

tratamento do câncer de mama?”. Na segunda etapa foram 

estabelecidos os critérios de inclusão, que seriam artigos em 

inglês, português e espanhol, os quais estivessem disponíveis 

completos e online, estudos realizados em humanos, além de 

terem sido publicados entre janeiro de 2017 e setembro de 

2020. Ainda nessa etapa foram determinados os critérios de 

exclusão, que foram os relatos de caso, relatos de experiência 

e editoriais. Também foram utilizados documentos do Ministério 

de Saúde que puderam contribuir com a construção da revisão. 

 Os artigos foram consultados em agosto e setembro de 

2020 nas bases de dados da PubMed, Science Direct e BVS. 

Para essa busca foram utilizados estes descritores: 

"palbociclib" AND "breast cancer" e foi verificada a duplicidade 

dos artigos nas bases de dados utilizadas. Também, foram 

retirados os artigos inadequados ao enfoque proposto neste 

estudo pela leitura de seu título e resumo. Após tais etapas de 

seleção, os artigos escolhidos foram integralmente lidos e 

analisados para compor esta revisão. Além disso, foi realizada 

uma pesquisa manual para acrescentar às discussões da busca 
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inicial, utilizando-se dos descritores “palbociclib”, 

“pharmacokinetics” e “pharmacodynamics”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir da pesquisa com os descritores 

mencionados nas referidas bases de dados, encontrou-se 771 

manuscritos científicos, os quais, ao sofrerem aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, foram reduzidos a 23. De início, 

houve 98 artigos na PubMed, de onde foram selecionados 18, 

da mesma forma que de 82 da BVS escolheu-se 03 e, de 591 

da ScienceDirect, resgatou-se 02. A Figura 01 abaixo 

demonstra a distribuição e a seleção dos artigos conforme os 

critérios de exclusão: 

 No mundo, o CA de mama é o mais incidente entre as 

mulheres e um dos maiores desafios do tratamento é a grande 

capacidade de formação de metástase para outras áreas do 

corpo, incluindo fígado, ossos, pulmão e, como segunda fonte 

mais comum, no cérebro (SHAH et al, 2018). As terapias 

direcionadas revolucionaram a forma como o CA de mama é 

tratado nas últimas décadas, melhorando a expectativa de vida 

de milhões de mulheres. Entre as diferentes vias moleculares 

que têm sido de interesse para o desenvolvimento de terapias 

direcionadas estão as quinases CDK (DARDEN et al., 2019). 
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Figura 1. Distribuição e seleção dos artigos conforme os 
critérios de exclusão   

 
  

 O CA de mama HR+ é um subtipo que expressa ER, PR 

e HER2 (SHAH et al., 2018; PANDEY et al., 2019). A 

superexpressão de HER2 é encontrada em 20-25% de todos os 

casos de CA de mama. Como um receptor tirosina quinase 

ligado à membrana plasmática (RTK), a suprarregulação de 

HER2 aumenta a sinalização do ambiente extracelular para a 

promoção da sobrevivência e proliferação celular através de 

uma variedade de efetores. Entre os subtipos que apresentam 

metástase preferencial para o cérebro, o HER2+ é um dos mais 
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presentes com 11% dos casos (SHAH et al., 2018). As quinases 

dependentes de ciclina 4 e 6 (CDK4 / 6) são os principais 

promotores do crescimento tumoral no CA de mama com HR+, 

cooperando com a ativação da via do ER (TURNER et al, 

2018b). Esses tipos de tumores respondem de maneira 

diferente ao tratamento e conferem uma variedade de 

prognósticos. Muitos agentes quimioterápicos e regimes 

terapêuticos estão sendo investigados por meio de ensaios 

clínicos, entre eles os inibidores da quinase dependente de 

ciclina (CDK 4/6) que já foram aprovados pelo FDA e pela 

ANVISA (SHAH et al., 2018; SPRING et al., 2019). Por muitos 

anos o CA HR+ foi tratado com terapia endócrina, à qual, 

recentemente, tem demonstrado resistência ou ausência de 

resposta terapêutica, e, por isso, tem sido estimulada a busca 

por tratamentos neoadjuvantes (VAN OMMEN-NIJHOF et al., 

2018). 

 O palbociclibe é um inibidor seletivo de primeira classe 

de quinases 4 e 6 dependentes de ciclina (CDK 4/6) (TURNER 

et al., 2018a). As CDKs são enzimas regulatórias que 

desempenham função relevante na progressão do ciclo celular, 

consequentemente, estão relacionadas ao desenvolvimento e 

progressão de diversos tipos de CA, pois estão comumente 

hiperativas em CA humanos devido a diversos fatores, sejam 

eles genéticos ou epigenéticos. Dessa forma, são potenciais 

alvos terapêuticos por causarem proliferação celular 

descontrolada (SPRING et al., 2019). Com o desenvolvimento 

de inibidores de CDK 4/6 o manejo do CA de mama metastático 

positivo para receptor hormonal contou com uma nova 

perspectiva. Palbociclibe,  ribociclib e abemaciclib fazem parte 

desses inibidores reversíveis altamente seletivos, oralmente 
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ativos, de CDK4 e CDK6 aprovados pela FDA (SPRING et al., 

2019; CORNELL et al., 2019). Apesar dos 3 medicamentos 

citados serem similares, o palbociclibe chama a atenção por 

apresentar resultados promissores e ser uma alternativa 

terapêutica única em cenários sem outras opções para tumores 

que crescem devido ao estímulo do estrogênio (ANVISA, 2018). 

Ele vem sendo explorado em monoterapia como também em 

associação com inibidores da aromatase (letrozol), 

moduladores seletivos de estrogênio (bazedoxifeno e 

tamoxifeno) e degradadores seletivos do ER (fulvestrant) 

(SHAH et al., 2018).  

 

FARMACODINÂMICA 

 O palbociclibe é administrado por via oral e é um inibidor 

do CYP3A4 (enzima expressa no fígado e no intestino delgado, 

responsável pela metabolização e inativação de drogas e 

toxinas) que visa a atuar na inibição de CDK 4/6, causando a 

parada do ciclo celular em linhagens de células de CA de mama 

resistente ou metastático HR positivo e HER2 negativo, em 

combinação com terapia endócrina (TURNER et al., 2018a).  

 A proteína supressora de tumor retinoblastoma (Rb) 

controla a transição chave da fase G1 para a fase S. Rb 

direciona a divisão celular precoce pela ligação dos fatores de 

transcrição E2F para interromper a transição G1 / S, enquanto 

a inativação de Rb permite que a divisão celular prossiga. 

Durante o G1, uma variedade de sinais de crescimento pode 

resultar na ligação da ciclina D a CDK4 ou CDK6, causando 

assim fosforilação de Rb e liberação final de E2F e progressão 

do ciclo celular. O eixo CDK4 / 6-Rb é importante em uma série 

de doenças malignas, particularmente o CA de mama com ER+, 
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para o qual o estrogênio demonstrou aumentar a taxa de 

progressão da fase G1 para a fase S (SPRING et al., 2019).  

 Durante o desenvolvimento do palbociclibe, foi visto que 

a adição de um grupo ciclopentil em N8 do núcleo pirido [2,3 - 

d] pirimidinona proporciona uma ótima combinação de 

seletividade e potência para CDK 4/6. O palbociclibe e outros 

inibidores de CDK ligam-se na fenda entre os lobos pequeno e 

grande dos CDKs e inibem a ligação do ATP. Com o ATP, o 

palbociclibe forma ligações de hidrogênio com resíduos no 

segmento de dobradiça da fenda. Com a base de adenina do 

ATP, o palbociclibe interage com os resíduos catalíticos da 

coluna CS6 e CS7. Assim, ocorre uma diminuição na 

fosforilação de Rb e a parada de G0-G1 no ciclo celular 

(ROSKOSKI, 2016). 

 De maneira geral, o que ocorre é que o aumento da 

expressão de CDK ou diminuição dos níveis de inibidores 

endógenos de CDK por algum evento, como uma mutação, 

reflete diretamente na proliferação celular, sendo assim alvos 

naturais para terapias anticâncer. No caso do palbociclibe, ao 

inibir seletivamente a CDK 4/6 ele causará a parada do ciclo 

celular na fase G1, resultando em redução da viabilidade celular 

e resposta do tumor (SPRING et al., 2019). 

  

FARMACOCINÉTICA 

 O palbociclibe é absorvido com tempo médio para atingir 

a concentração máxima variando entre 4-8 horas (AL-SHEHRI 

et al., 2020) e 6-12 horas (MCSHANE; WOLFE; RYAN, 2018). 

A biodisponibilidade absoluta média após uma dose de 125 mg 

foi de 46%, com exposição que aumenta proporcionalmente 

com a dose. Após a administração repetida de palbociclibe uma 
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vez ao dia, um estado invariável foi alcançado em 8 dias e a 

taxa de acumulação mediana atingiu 2,4 (intervalo 1,5–4,2) 

(MCSHANE; WOLFE; RYAN, 2018).  

 A exposição a uma única dose oral de palbociclibe 

aumenta discretamente com a alimentação, por isso sua 

administração com alimentos é recomendada para evitar a 

variabilidade na absorção vista em um pequeno subgrupo de 

pacientes administrados em jejum (MCSHANE; WOLFE; 

RYAN, 2018). Alguns estudos in vitro e in vivo indicaram que o 

palbociclibe sofre metabolismo hepático em humanos, em que 

as principais vias metabólicas primárias compreendiam a 

oxidação e a sulfonação, com acilação e glucuronidação 

contribuindo como vias secundárias (AL-SHEHRI et al., 2020). 

Em pacientes com CA de mama avançado, a meia-vida de 

eliminação média foi de 29 ± 5 h, e a depuração oral aparente 

média geométrica foi de 63,1 litros/h (MCSHANE; WOLFE; 

RYAN, 2018). Abaixo, na Figura 2, vê-se a estrutura química 

molecular do Palbociclibe: 
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Figura 2. Estrutura química do Palbociclibe 

 
(AL-SHEHRI et al., 2020) 

 

EVIDÊNCIAS DA EFICÁCIA CLÍNICA DO PALBOCICLIBE 

 O CA de mama em sua fase metastática deve ter sua 

terapêutica baseada no que cada paciente apresenta, 

analisando-se suas particularidades clínicas e pessoais, e 

partindo disso para avaliação de intervenção medicamentosa 

(KISH et al., 2018). Alguns desses parâmetros a serem 

observados são os níveis teciduais de HR e HER2, sendo o tipo 

HR+/HER- o característico de cerca de 70% dos CAs de mama 

(KISH et al., 2018; MIETTINEN et al., 2018). Também, 

características do tumor e terapias anteriormente utilizadas 

devem ser contados (KISH et al., 2018).  

 Após 1 ano de aprovação do palbociclibe nos Estados 

Unidos, cerca de 15% da população de um estudo americano 

usava tal medicamento na primeira linha de seu tratamento; já 

1 ano e meio após a aprovação, essa porcentagem subiu para 



EFICÁCIA DO PALBOCICLIBE NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE 
MAMA: REVISÃO INTEGRATIVA 

434 
 

até 30%, demonstrando a aceitabilidade do fármaco (XI et al., 

2019). 

 Uma pesquisa retrospectiva com 200 pessoas que 

iniciaram o uso do palbociclibe, combinado, principalmente, ao 

fulvestrant ou letrozole aos 60 anos de idade aproximadamente 

devido a um CA de mama HR+HER2-  em metástase mostrou 

que há eficácia do palbociclibe num contexto de prática em real-

world (XI et al., 2019). Um resultado equivalente foi encontrado 

em uma revisão sistemática que apontou ser o esquema 

fármaco de fulvestrant 500mg junto a palbociclibe 125mg uma 

das combinações com melhor desempenho em sobrevivência 

livre de progressão, e o sucesso terapêutico dessa associação 

foi reforçada em outros estudos conduzidos, inclusive, com 

mulheres em pré-menopausa com CA de mama (LEE et al., 

2020). Para mensurar a eficácia laboratorial do palbociclibe, um 

estudo feito com cultura de células demonstrou ser os níveis de 

RNA mensageiro de ECM29 - que leva à senescência celular - 

potenciais preditores de sucesso terapêutico (MIETTINEN et a., 

2018) 

 O palbociclibe se mostrou preferencialmente ativo em 

modelos pré-clínicos luminais de CA de mama e sinérgico com 

a terapia endócrina (MALORNI et al., 2018; CHOW et al., 2018). 

Além disso, um estudo observacional on-line com 604 pacientes 

de diferentes continentes com CA de mama autodeclarado 

HR+/HER- avançado ou em metástase e sob uso de 

palbociclibe por pelo menos 2 meses até o momento da 

pesquisa verificou que cerca de 80% das pessoas incluídas na 

pesquisa acreditavam que sua terapia as faria “voltar à vida 

normal” e cerca de 95% afirmou que usaria o palbociclibe 

novamente (DARDEN et al., 2019).  



EFICÁCIA DO PALBOCICLIBE NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE 
MAMA: REVISÃO INTEGRATIVA 

435 
 

 

EFEITOS ADVERSOS E CONTRAINDICAÇÕES 

 Um outro estudo de coorte com 763 mulheres adultas 

apresentou, considerando como neutropenia uma contagem de 

células menor que 2.000 por mm³, aproximadamente 75% (262 

pessoas) de sua amostra com algum grau de neutropenia que 

se iniciou no primeiro mês de tratamento com o palbociclibe 

associado a um inibidor da aromatase (KISH et al., 2018). Na 

fase II de uma pesquisa randomizada realizada com mulheres 

de idade maior de 18 anos em pós-menopausa e com CA de 

mama HR+ e HER2- - tipo que tem maior taxa de mortalidade 

associada - foi mostrado que 58 mulheres que usaram 

palbociclibe a 125mg/dia por 3 semanas e com 57 que usaram 

tal medicação associada a uma terapia endócrina, 55 e 53 de 

cada grupo, respectivamente, apresentou neutropenia 

(MALORNI et al., 2018; VAN OMMEN-NIJHOF et al., 2018). 

Nesse mesmo estudo, evidenciou-se anemia em 74% das 

mulheres em uso de palbociclibe somado à terapia endócrina e 

71% nas em monoterapia (MALORNI et al., 2018). 

 Também, em uma outra pesquisa randomizada, 

chamada PALLET, feita com mulheres em pós-menopausa e 

com CA de mama HR+/HER2-, apresentou-se que 2 de 100 

mulheres apresentaram neutropenia no uso de apenas 

letrozole, e que 110 de 201 mulheres estiveram neutropênicas 

sob uso de letrozole associado ao palbociclibe (JOHNSTON et 

al., 2019). Ainda, destaca-se que tal pesquisa apontou que 41 

das mesmas 100 mulheres apresentaram fadiga quando 

letrozole e que 117 das 201 sofreram fadiga quando letrozole 

foi somado ao palbociclibe (JOHNSTON et al., 2019). Devido a 

tais efeitos adversos, o uso do palbociclibe é relacionado à 
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maior necessidade de controle da terapêutica (VAN OMMEN-

NIJHOF et al., 2018). Na fase II de um estudo japonês não 

randomizado e multicêntrico com 42 mulheres com CA de 

mama HR+/HER2- e em pós-menopausa verificou-se 

neutropenia em 100% dos casos e estomatite em cerca de 75% 

(MASUDA et al., 2018). Com isso, percebe-se que um dos 

efeitos adversos mais comum é a neutropenia. Porém também 

foi relatado leucopenia e fadiga nos pacientes tratados com 

palbociclibe + letrozol, já nos estudos que usam o fulvestrant 

como droga adicional o efeito adverso além dos já citados foi 

náusea (SPRING et al., 2017) 

 Quanto às interações medicamentosas, sabe-se que 

elas são uma importante causa de morbidade, porém quando 

combinada com o medicamento correto  pode trazer resultados 

positivos para a terapêutica. O palbociclibe foi testado em 

combinação com agentes antiestrogênicos como o tamoxifeno 

e demonstrou uma interação sinérgica, ou seja, juntos eles 

aumentaram a inibição da proliferação celular (SPRING et al., 

2017). Também, foi testado em combinação com o 

transtuzumab, com os inibidores de aromatase, fulvestrant, 

letrozole entre outros e trouxe resultados igualmente 

promissores. Porém, se associado a inibidores ou indutores da 

enzima CYP3A4, do citocromo p450, como algunos antibióticos, 

antifúngicos, agentes antiepilépticos, ocorre alterações na 

biodisponibilidade da droga, por exemplo, por competição 

nesses receptores, fazendo com que seu efeito terapêutico seja 

comprometido (CAZZANIGA et al., 2019).  
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ENSAIOS CLÍNICOS PALOMA E TREND 

 As fases I, II e III do ensaio clínico randomizado e 

controlado PALOMA evidenciaram a eficácia e segurança do 

uso de palbociclibe em sinergia a um inibidor da aromatase 

como tratamento de mulheres em pós-menopausa que têm 

metástase de CA de mama HR+ e HER2- (KISH et al., 2018; 

MALORNI et al., 2018). Esse mesmo estudo demonstrou 

que  palbociclibe somado a fulvestrant em mulheres em pré ou 

pós-menopausa com CA de mama metastático HR+ e HER2- 

com crescimento tumoral após terapia endócrina é eficaz e 

aumenta o tempo de sobrevida sem progressão das pessoas 

que utilizam o palbociclibe em aproximadamente 10 meses 

(KISH et al., 2018; MALORNI et al., 2018). Apesar disso, 

mutações no gene PIK3CA foram encontradas  nos 

participantes do PALOMA III que utilizaram o fulvestrant 

somado ao palbociclibe (PATEL et al., 2019).  

 O palbociclibe associado a um inibidor da aromatase foi 

estudado na pesquisa PALLET, que concluiu ser efetiva a ação 

de tal dupla no impedimento da proliferação de células malignas 

pela contagem baixa de Ki-67, que é uma proteína cuja 

diminuição indica sucesso terapêutico contra o CA HR+; esse 

mesmo efeito do palbociclibe sobre a proteína em questão foi 

observado em outros estudos (JOHNSTON et al., 2019; CHOW 

et al., 2018). Também, essa terapia combinada teve melhor 

resposta de supressão cancerígena a nível celular (90%) em 

comparação ao uso de letrozole sozinho (59%), assim como 

aconteceu quando observou-se a eficácia da monoterapia do 

palbociclibe ser maior que a do letrozole (JOHNSTON et al., 

2019). 
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MECANISMO DE RESISTÊNCIA 

Apesar da resposta clínica encorajadora, o 

desenvolvimento de resistência primária ou secundária aos 

medicamentos ainda é comum em pacientes com CA de mama 

metastático, e o mecanismo de resistência aos medicamentos 

pode ter várias origens (DE LEEUW et al., 2018; PANDEY et 

al., 2019). Sabe-se que pode existir uma resistência adquirida 

que se desenvolve precoce ou tardiamente pela expressão 

persistente da ciclina nas fases G1-S. Vários mecanismos 

podem ser responsáveis pela resistência intrínseca ou 

adquirida dos inibidores de CDK 4/6. Todavia, para que esses 

mecanismos sejam entendidos é necessário abordar 

primeiramente os mecanismos específicos do ciclo celular, e, 

com isso, podemos correlacionar com os mecanismos de 

resistência.  

 A via da ciclina D-CDK4/6-INK4-RB é um regulador 

chave da transição G1-S do ciclo celular. Durante a transição 

da fase G1 para a fase S do ciclo celular, a quinase CDK4 / 6 

está associada à proteína ciclina D, podendo ser a D1, D2, ou 

D3. O complexo ciclina D-CDK4/6 fosforila a proteína RB 

(MIETTINEN et al., 2018; CHOW et al., 2018). O complexo RB-

E2F é separado e o fator de transcrição E2F é o responsável 

final pelo desenvolvimento do ciclo celular. Com o E2F liberado, 

ele ativa os genes necessários para a replicação do DNA  e a 

célula sai da fase G1 para a S. Uma variedade de fatores, 

incluindo a superexpressão da ciclina D, mutação ou expansão 

de CDK4 / 6 e perda de reguladores negativos da ciclina D-

CDK4 / 6 podem induzir a atividade da ciclina D-CDK4 / 6. A 

fosforilação deste último é muito alta, fazendo com que as 

células se proliferem descontroladamente. Por isso, inibir 
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seletivamente a proteína CDK4/6 é uma ótima estratégia 

terapêutica, mesmo que aconteça casos de resistência que 

limitam a eficácia desse tipo de terapia (PANDEY et al, 2019). 

 Além disso, uma pesquisa feita com células demonstrou 

que a superexpressão do receptor 1 do fator de crescimento de 

fibroblastos, do inglês Fibroblast growth factor receptor 1 

(FGFR1), é um mecanismo de resistência à combinação de 

palbociclibe com terapia endócrina, pois elas se mostraram 

menos sensíveis aos efeitos dos fármacos quando comparadas 

a células com quantidades fisiológicas de FGFR1 

(FORMISANO et al., 2019). 

 Ainda, destaca-se que há a possibilidade de 

desenvolvimento de resistência ao palbociclibe por meio de 

evolução clonal, podendo ocorrer de forma subclonal por 

mutação do gene RB1, assim como pode acontecer com os 

genes PIK3CA e ESR1 em terapia combinada de palbociclibe 

com fulvestrant, sendo esta última o fármaco mais importante 

no desenvolvimento dessa resistência (O’LEARY’ et al., 2018; 

DE LEEUW et al., 2018).  

 Para os casos de resistência, um estudo in vitro  e em 

xenoenxertos demonstrou que há efeito sinérgico na soma do 

palbociclibe, como exemplo de inibidor da CDK4/6, com a 

molécula orgânica ERX-11 que bloqueia a interação dos 

receptores estrogênicos da mama com correguladores 

oncogênicos seletivos, impedindo o crescimento do tumor 

(VISWANADHAPALLI et al., 2019). Também, o uso de 

elacestrant é eficiente em casos de resistência, como aponta a 

pesquisa de Patel e colaboradores (2019), realizada tanto in 

vitro quanto in vivo (PATEL et al., 2019). Da mesma forma, o 

uso de enzalutamida junto ao palbociclibe se mostrou 
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potencialmente benéfico, segundo um estudo feito com ratos (JI 

et al., 2019). Sem a adição de outras medicações,  uma 

pesquisa realizada com ratos enxertados de células de CA de 

mama demonstrou que há como reverter a resistência ao 

palbociclibe caso haja um intervalo no uso dessa medicação; 

nesse estudo, após 28 dias de intervalo a partir da estabilização 

da diminuição do tumor apesar do uso do palbociclibe - devido 

ao mecanismo de resistência - houve a retomada da terapêutica 

junto à nova diminuição do CA (CORNELL et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES 

  

A aprovação e utilização do palbociclibe mudou o 

paradigma do tratamento do CA de mama. Esse medicamento 

atua inibindo seletivamente as quinases 4 e 6 dependentes de 

ciclina, gerando uma parada do ciclo celular do CA de mama 

resistentes ou metastático HR positivo e HER2 negativo. Com 

sua eficácia, toxicidade baixa e controlável e utilização por via 

oral, mostra-se como uma opção bastante relevante para o 

tratamento desses pacientes.  

O palbociclibe pode ser usado em monoterapia ou 

associado com inibidores da aromatase, moduladores seletivos 

de estrogênio e degradadores seletivos do ER, apresentando 

resultados promissores. Mesmo demonstrando uma resposta 

clínica interessante, o medicamento também apresenta efeitos 

adversos, como a neutropenia e mecanismos de resistência 

adquirida que podem se desenvolver precoce ou tardiamente. 
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RESUMO: Em dezembro de 2019, uma nova pneumonia de 
origem desconhecida surgiu na cidade de Wuhan na China, 
espalhando-se rapidamente pelo mundo, afetando 76.769 
pessoas em 27 países até 21 de fevereiro de 2020. Esta ficou 
conhecida por COVID-19 e em 30 de janeiro, a Organização 
Mundial da Saúde a declarou uma emergência de saúde pública 
de interesse internacional. Diante desse contexto, iniciou-se 
diversos debates acerca do foco na prevenção e tratamento da 
COVID-19 destinado à população mais vulnerável, de modo a 
buscar diminuir os índices de mortalidade e sequelas graves 
decorrentes da pandemia. Pacientes com câncer constituem a 
categoria de alto risco para complicações de infecção devido a 
toxicidade do tratamento, danos aos órgãos do crescimento 
tumoral, imunossupressão resultante de tumor e das terapias 
antineoplásicas, faixa etária avançada e presença de 
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comorbidades. Além da necessidade de acesso frequente ao 
hospital para avaliação do estado da doença e para 
recebimento dos cuidados adequados, com risco aumentado de 
exposição a germes. Como a pandemia ocasionada em 
decorrência da COVID-19 estabeleceu estratégias para diminuir 
o ritmo iminente da infecção, a exemplo do lockdown, e como o 
atraso no tratamento do câncer é considerado fator preditivo 
para a piora no prognóstico, a presente revisão de literatura 
buscou avaliar as publicações que estavam sendo construídas 
acerca da problemática do câncer de mama em meio a 
pandemia da SARS-CoV-2. Os resultados mostraram uma 
quantidade considerável de estudos publicados envolvendo a 
temática do câncer de mama em meio ao atual contexto 
pandêmico. Tais achados refletem a preocupação da 
comunidade científica em elaborar estratégias e planos de ação 
que busquem diminuir os impactos negativos da COVID-19 na 
realidade dos pacientes oncológicos. 
Palavras-chave: Neoplasias da mama. COVID-19. Diagnóstico 
Tardio. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, uma grande quantidade de 

pessoas surgiu na cidade de Wuhan na China, apresentando 

sintomatologia de pneumonia com etiologia desconhecida (LU 

et al., 2020). Após pesquisadores realizarem a sequência do 

genoma, o novo coronavírus foi então denominado SARS-CoV-

2 (síndrome respiratória aguda grave), causador da doença 

COVID-19 (LU et al., 2020; XU et al., 2020). Esta nova epidemia 

espalhou-se rapidamente pelo mundo, afetando 76.769 

pessoas em 27 países até 21 de fevereiro de 2020. Em 30 de 

janeiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a 
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COVID-19 uma emergência de saúde pública de interesse 

internacional (SEAH; AGRAWAL, 2020). 

Pesquisas estimam o tempo médio de incubação do 

SARS-CoV-2 entre 3-7 dias, podendo variar até 14 dias, 

indicando um período prolongado de transmissão do vírus 

(BACKER; KLINKENBERG; WALLINGA, 2020). As evidências 

atuais mostram ainda que os pacientes assintomáticos são 

capazes de transmitir o vírus durante o período de incubação 

(ROTHE et al., 2020). O novo coronavírus pode ser transmitido 

entre humanos por meio de gotículas de saliva, contato direto 

ou indireto com as membranas mucosas dos olhos, boca, nariz 

e aerossol (LU; LIA; XIA, 2020; CARLOS et al., 2020; WANG et 

al., 2020). 

No tocante à suscetibilidade ao SARS-CoV-2, mulheres 

grávidas, recém-nascidos, idosos e pessoas com doenças 

crônicas subjacentes e/ou função imunológica baixa possuem 

maior propensão a tornarem casos graves (CHEN et al., 2020). 

Nesse interim, é importante voltar o foco na prevenção e 

tratamento da COVID-19 à população mais vulnerável, de modo 

a buscar diminuir os índices de mortalidade e sequelas graves 

decorrentes da pandemia (CHEN et al., 2020). 

O câncer de mama (CM) é considerado o câncer com 

maior incidência em mulheres no mundo e a cirurgia continua 

sendo a principal modalidade no tratamento em pacientes com 

neoplasia da mama em estágio inicial (WHO, 2020). Pacientes 

com câncer constituem a categoria de alto risco para 

complicações de infecção devido a toxicidade do tratamento, 

danos aos órgãos do crescimento tumoral, imunossupressão 

resultante de tumor e das terapias antineoplásicas, faixa etária 
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avançada e presença de comorbidades (ONESTI et al., 2020). 

Além disso, os pacientes com câncer requerem acesso 

frequente ao hospital para avaliação do estado da doença e 

para recebimento dos cuidados adequados, com risco 

aumentado de exposição a germes (ONESTI et al., 2020). 

A crescente demanda por internações hospitalares 

exigiu a maioria dos recursos dos serviços de saúde no mundo, 

realocando estrutura e mão de obra exclusivas para contenção 

das complicações decorrentes da COVID-19 (MACNEILL et al., 

2020). A prioridade consistiu ainda na proteção dos pacientes e 

profissionais de saúde à infecção, por meio de decretos de 

distanciamento social, auto isolamento, aumento no uso de 

EPIs (Equipamentos de proteção individual) e restrição de 

interferências de saúde de alto risco, como cirurgia 

reconstrutiva e quimioterapia de baixo benefício (MACNEILL et 

al., 2020).  

O início da pandemia desencadeou mudanças 

importantes na prestação de serviços e cuidados oncológicos 

relativos ao adiamento do diagnóstico e modificação de 

esquemas de tratamento, considerando a possibilidade de 

adiamento ou mudança no tipo de terapia preconizada. Tais 

medidas foram aconselhadas por órgãos profissionais e 

comissários de serviços em todo o mundo (COLES et al., 2020). 

Atrasos iguais ou maiores que três meses no tratamento 

de mulheres com CM estão associados ao estágio avançado e 

à baixa sobrevivência (UNGER-SALDANHA, 2019). Pesquisas 

indicam o diagnóstico tardio um importante fator para o 

aumento da mortalidade (UNGER-SALDANHA, 2019). Assim, a 

detecção precoce e a diminuição do atraso são considerados 
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aspectos importantes para melhoria do prognóstico e da 

sobrevida dessas pacientes (UNGER-SALDANHA, 2019).  

Dessa forma, considerando a importância em 

compreender os impactos que a pandemia da COVID-19 vem 

trazendo para a população global acometida com o CM, o 

objetivo dessa revisão de literatura consistiu na busca das 

publicações que analisaram essa relação, de forma a compilar 

os principais resultados e discorrer acerca das repercussões do 

novo coronavírus para os indicadores epidemiológicos do CM. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para  o  desenvolvimento  deste  artigo  foi  usado  o  

procedimento  técnico  conhecido por Revisão de Literatura, 

que de acordo com Gil (2008), trata-se de uma consulta a todas 

as fontes literárias existentes  acerca do assunto de interesse, 

com a finalidade de agrupar o máximo de evidências científicas 

para chegar a uma conclusão sobre a temática explorada. 

A presente revisão de literatura foi realizada entre os 

meses de agosto e outubro de 2020, nas bases de dados: 

Pubmed, Scielo e Pepsic. Foram avaliados artigos relacionados 

às implicações que a pandemia do novo coronavírus ocasionou 

em pacientes submetidos ao CM, por meio dos descritores 

controlados: “breast neoplasms/neoplasias da mama” AND 

“COVID-19”, com o auxílio do operador boleano “and”, 

utilizando como filtro: último ano. A coleta apresentou um total 

de 110 artigos para serem analisados. 

 Após a coleta, foram aplicados os critérios de 

elegibilidade para constituição da amostra, sendo estes: (i) 
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critério de inclusão: idioma inglês ou português e artigos 

publicados no último ano; (ii) critérios de exclusão: revisões e 

editoriais, comentários dos autores, estudos de caso e 

temáticas diferentes do objetivo de interesse, resultando em 30 

artigos para leitura na íntegra. Após o processo de leitura 

flutuante, a amostra final foi constituída por 16 artigos 

submetidos à síntese qualitativa. O fluxograma da busca e 

seleção da amostra final pode ser conferido na Figura 1 (Figura 

1). 
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Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos para a revisão de 

literatura. 

 
       Fonte: Dados da Pesquisa 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A leitura na íntegra apresentou a seleção de 16 artigos 

para composição da amostra final. Os mesmos foram 

subdivididos em relação às temáticas abordadas, sendo estas: 

(I) complicações do CM frente à pandemia do COVID-19, com 

proporção amostral referente a 31% dos artigos selecionados, 

(II) impacto da pandemia no tratamento do câncer (31%), (III) 

incidência da COVID-19 no pós-operatório do câncer (6,5%); 

(IV) recomendações para o tratamento do câncer em meio à 

pandemia da COVID-19 (25%); (V) implicações do tratamento 

simultâneo entre CM e COVID-19 (6,5%). 

Apesar de todos os estudos terem sido publicados no 

idioma inglês, os mesmos abordaram diferentes realidades, por 

terem sido desenvolvidos em localidades distintas, a citar: Itália, 

França, China, EUA, Canadá, Espanha e Reino Unido. Isso 

reflete a importância destinada à busca por soluções e 

compreensão da problemática do CM por parte de muitos 

países inseridos no atual momento pandêmico.  

Estudos abordaram questões relativas às possíveis 

complicações que a pandemia da COVID-19 poderia acarretar 

para as pacientes com câncer de mama. Vuagnet et al., (2020) 

sugeriram que os pacientes com CM que foram acompanhados 

e morreram da COVID-19 apresentaram comorbidades 

associadas, e que estas poderiam ter maior relação com o 

desfecho analisado do que o tratamento antineoplásico a que 

as pacientes foram submetidas. 

Nesse interim, Kuderer et al., (2020) investigaram 

informações de 928 pacientes de um banco de dados do 
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Cancer Consortium (CCC19) com o objetivo de avaliar fatores 

prognósticos potenciais para mortalidade e gravidade da 

COVID-19 nesse público-alvo. Os resultados demonstraram 

que idade avançada, sexo masculino, tabagismo, número de 

comorbidades, câncer ativo, e o recebimento de azitromicina 

mais hidroxicloroquina se apresentaram como fatores de risco 

para o aumento da mortalidade pelo novo coronavírus. Além 

disso, o estudo demonstrou que as variáveis: raça, etnia, 

obesidade, tipo de câncer, tipo de terapia anticâncer e cirurgia 

recente não foram associados à mortalidade ou ao 

agravamento dos pacientes diagnosticados com COVID-19. 

A respeito da azitromicina e hidroxicloroquina, é 

importante considerar que o estudo de Kuderer et al., (2020) 

não é capaz de determinar que combinação de 

hidroxicloroquina e azitromicina oferece benefício ou dano 

clínico aos pacientes, por não terem realizado randomização. 

Tais substâncias foram muito pesquisadas como possibilidades 

medicamentosas eficazes no combate ao adoecimento pela 

COVID-19 (MOLINA et al., 2020). No entanto, os dados até 

então publicados não sugerem essa relação (MOLINA et al., 

2020).  

Um resultado contraditório foi reportado no estudo de 

Yang et al., (2020), ao avaliarem 205 pacientes de nove 

hospitais da China, infectados pela SARS-CoV-2 e 

diagnosticados com tumor maligno. A data de coleta dos dados 

se deu entre 13 de janeiro e 18 de março de 2020. Todos os 

pacientes da análise foram transferidos para uma unidade 

intensiva de internação e destes 20% vieram a óbito durante o 

período de internamento. Os achados do estudo apontaram que 
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pacientes tratados com quimioterapia em até quatro dias antes 

do diagnóstico da COVID-19 apresentaram piora no quadro 

clínico (YANG et al., 2020).   

Um estudo buscou avaliar a percepção de risco 

relacionada à SARS-CoV-2 por profissionais de medicina 

italianos que atendiam pacientes com CM submetidas ao 

tratamento imunoterápico. A pesquisa foi realizada entre os dias 

06 e 16 de maio de 2020. Quase metade dos entrevistados 

(47,1%) discorreram sobre a piora no prognóstico de pacientes 

diagnosticadas com COVID-19 que haviam realizado 

tratamento com imunoterapia. A grande maioria dos médicos 

entrevistados (97,1%) informaram evitar o tratamento 

antineoplásico durante a fase inicial da pandemia para evitar o 

risco de infecção, bem como, 53,9% sugeriram a testagem em 

massa das pacientes candidatas ao tratamento imunoterápico 

(TAGLIAMENTO et al., 2020).   

Em relação ao risco de contaminação por COVID-19 em 

mulheres que precisam realizar procedimentos antineoplásicos, 

uma pesquisa comandada por Al-zawi et al., (2020) avaliaram 

130 pacientes com CM em estágio inicial que participaram de 

procedimentos cirúrgicos. Os pesquisadores realizaram 

triagens pré-operatórias com a finalidade de acompanhar e 

avaliar o risco de infecção da COVID-19 após a cirurgia. Como 

resultado, apenas um dos participantes da pesquisa 

desenvolveu sintomas de infecção pelo novo coronavírus após 

o procedimento cirúrgico, tendo apresentado recuperação 

satisfatória logo em seguida. O estudo sugere que a 

implementação precoce e cuidadosa de protocolos 

antineoplásicos durante situações emergentes de pandemias 



ESTRATÉGIAS DE MANEJO CLÍNICO DAS PACIENTES COM CÂNCER DE 
MAMA DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

454 
 

virais poderá reduzir o risco de complicações pós-operatórias, 

reduzindo o risco de transmissão de paciente/equipe/paciente. 

De forma semelhante, a pesquisa realizada por Ju et al., (2020) 

avaliou que dos pacientes oncológicos avaliados pelo estudo, e 

que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos durante a 

pandemia, nenhum apresentou diagnóstico positivo para 

COVID-19 no pós-operatório. 

No tocante às propostas de modificações nos 

procedimentos antineoplásicos, uma pesquisa realizada com 

74 pacientes com CM buscou avaliar se o anestésico local 

dilucional é tão eficaz quanto a anestesia geral, com a proposta 

de fornecer uma abordagem alternativa segura e eficaz para 

operação de pacientes com CM. O objetivo foi evitar 

administração de anestésicos gerais de risco no contexto de 

pandemia da COVID-19. Os resultados demonstram que a dor 

aumentou significativamente no grupo controle durante o 

período de recuperação pós-operatória em comparação ao 

grupo clínico, sugerindo que o anestésico local dilucional é uma 

alternativa segura e eficaz para o manejo cirúrgico de pacientes 

com CM (BATT et al., 2020).  

Todavia, uma segunda perspectiva foi levantada no 

tocante às prováveis consequências que a diminuição no 

rastreamento do câncer pode acarretar para a população. 

Nesse sentido, London et al., (2020) consideram a possibilidade 

do futuro aumento da incidência de pacientes com câncer em 

estágio avançado. Outra consequência apontada pelos autores 

reflete o aumento da demanda por exames de rastreamento, 

considerando o momento de lockdown decretado por muitos 

países no início da pandemia (LONDON et al., 2020). 
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Gasparri et al., (2020) avaliaram as medidas que 

estavam sendo tomadas para o manejo dos pacientes 

oncológicos em meio a pandemia do novo coronavírus. Para 

isso, eles realizaram entrevistas com os representantes de 377 

centros mamários localizados em 41 países distintos. Os 

resultados apontaram que o intervalo de tempo estimado entre 

o diagnóstico e o início do tratamento para o câncer aumentou 

em 20% das instituições. As indicações para terapia sistêmica 

primária foram modificadas em 56% destas. Além disso, mais 

da metade das instituições (77%) consideram que a 

quimioterapia aumenta os riscos para desenvolver 

complicações no adoecimento por COVID-19, a esse respeito, 

51% dos centros de saúde avaliados relataram modificações 

nos protocolos de quimioterapia destinados aos pacientes. 

Houve também um aumento na avaliação da necessidade da 

quimioterapia adjuvante por meio de testes de Perfil de 

expressão gênica em 18,8% dos centros de saúde que 

responderam o questionário. Em tumores luminal-A, uma 

grande maioria (68%) recomendou o tratamento endócrino e o 

adiamento da cirurgia. A radioterapia pós-operatória também foi 

adiada em 20% dos casos (GASPARRI et al., 2020). 

Pesquisadores do Reino Unido avaliaram dados 

secundários com o objetivo de estimar o impacto dos atrasos 

no diagnóstico na sobrevida global de pacientes com câncer, 

considerando quatro principais tipos de tumor. No tocante ao 

CM, os resultados estimaram um aumento de 7,9-9,6% no 

número de mortes decorrentes da neoplasia até cinco anos 

após a data do diagnóstico, correspondendo entre 281 (IC 95% 

266 -295) e 344 (IC 95% 329-358) mortes adicionais por essa 
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neoplasia. Tais achados sugerem a ocorrência de aumentos 

significativos no números de mortes de CM na Inglaterra devido 

ao momento de estagnação a que os procedimentos 

antineoplásicos passaram, decorrentes da pandemia 

ocasionada pelo novo coronavírus (MARINGE et al., 2020). Tal 

estudo corrobora com os achados de Minami et al., (2020), ao 

qual o aumento do tempo para a operação do CM foi associado 

a maiores chances de estadiamento patológico nas pacientes 

com carcinoma in situ. 

Considerando essa problemática, Sud et al., (2020) 

buscaram avaliar o impacto que o lockdown, realizado em 

decorrência da pandemia da COVID-19, acarretou para a 

sobrevida de pacientes que passaram por bloqueios nos 

procedimentos antineoplásicos. Eles realizaram análises de 

sensibilidade multivariadas em intervalos de estimativas de 

parâmetros combinando logaritmos individuais por estágio e 

dias de atraso, utilizando regressão linear ponderada para o 

cálculo do log de atraso por dia. Os resultados demonstraram 

que o atraso estimado de três meses para o diagnóstico poderia 

resultar na redução de 10 anos de sobrevida em mais de 10% 

das pessoas na maioria das faixas etárias e para vários tipos de 

câncer. Os autores sugeriram a busca por estratégias imediatas 

para a diminuição do impacto negativo na sobrevida dos 

pacientes com câncer. 

Quatro dos estudos reportados tiveram o objetivo de 

fornecer diretrizes que pudessem nortear os atendimentos 

oncológicos frente à pandemia do novo coronavírus (BUONOM 

et al., 2020; SPECHT et al., 2020; ONESTI et al., 2020, 

CURIGLIAN et al., 2020).  Curiglian et al., (2020) publicaram o 
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primeiro estudo com o objetivo de fornecer orientações para o 

manejo de pacientes com CM em meio a pandemia atual. As 

recomendações estavam voltadas para a triagem, a 

organização de procedimentos diagnósticos, cirúrgicos, 

radioterapia e demais tratamentos.  

O artigo apresentava recomendação da suspensão do 

rastreamento de rotina, a transformação do tratamento das 

pacientes com CM em estágio inicial e avançado de forma 

ambulatorial, no centro médico mais próximo. Exames e 

consultas de pacientes em acompanhamento ou em terapia 

adjuvante deveriam ser adiados ou administrados por 

telemedicina. Eles reforçaram a importância de seguir as 

recomendações das diretrizes internacionais quando fosse 

possível, mas ressaltaram a importância de esforços para 

minimizar o número de visitas ao hospital (CURIGLIAN et al., 

2020). 

Um segundo estudo apresentou diretrizes para os 

pacientes com câncer, a citar: Evitar aglomerações, evitar 

contato com pessoas que estiveram em contato direto com o 

diagnóstico da COVID-19, lavar frequentemente as mãos, medir 

a temperatura corporal diariamente, uso de EPIs, avaliação 

pontual do risco de infecção, visitas ambulatoriais pós-

operatórias apenas com ausência de sinais e sintomas ou 

necessidade de procedimentos minimamente invasivos e 

escolher hospitais considerando a proximidade com a 

residência dos pacientes de forma a minimizar o deslocamento 

(BUONOM et al., 2020). 

Onesti et al., (2020) entrevistaram representantes de 30 

centros oncológicos em 12 dos países mais afetados pela 
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pandemia, com o objetivo de avaliar as medidas de 

enfrentamento que foram consideradas para diminuição dos 

impactos negativos nos pacientes com câncer. Eles relataram 

como principais estratégias: Muitos dos centros limitaram a 

permissão de visitas clínicas por parte dos cuidadores, com 

exceção para pacientes não autônomos e doentes terminais. 

Foi unanimidade no uso de equipamento de proteção individual 

obrigatório, e em muitos centros, apenas exames clínicos e 

instrumentais foram realizados. A telemedicina foi implantada 

em 76,2% dos centros avaliados. O auto isolamento foi 

necessário para equipe com diagnóstico positivo ou 

sintomatologias sugestivas de COVID-19. Além disso, tais 

profissionais só poderiam retornar ao trabalho com 

apresentação do teste negativo para o novo coronavírus. 

Specht et al., (2020) buscaram apresentar um protocolo 

para diminuição do recursos e do tempo utilizado na cirurgia de 

reconstrução mamária, de modo a viabilizar a sua continuação 

no momento pandêmico. Os resultados reportados 

demonstraram um intervalo de tempo entre o fechamento 

cirúrgico e a alta do paciente de 5,02h. Todos os pacientes 

tiveram alta e não apresentaram reinternações ou visitas ao 

departamento de emergência. Não foram observadas 

complicações pós-operatórias, demonstrando a eficácia do 

protocolo sugerido, podendo ser viabilizado para outras 

realidades. 

Nesse interim, Chan et al., (2020) discorrem acerca dos 

desafios sem precedentes impostos pela pandemia da COVID-

19 para prestação de serviços e cuidados oncológicos aos 

pacientes com câncer de mama. Tais considerações 
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perpassam as consequências de longo prazo das decisões de 

tratamento tomadas durante este período extraordinário, 

moldado pelo desvio de recursos de saúde para apoiar um surto 

que se expandiu rapidamente por toda a sociedade (CHAN et 

al., 2020). Dessa forma, surge a necessidade de 

recomendações e planos de ação exclusivos a esse público-

alvo, de modo a buscar diminuir os impactos negativos futuros. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados da revisão demonstram uma quantidade 

considerável de estudos publicados envolvendo a temática do 

câncer de mama em meio ao atual contexto pandêmico. Tais 

achados refletem a preocupação da comunidade científica em 

elaborar estratégias e planos de ação que busquem diminuir os 

impactos negativos da COVID-19 na realidade dos pacientes 

oncológicos.  

Inicialmente percebeu-se recomendações voltadas para 

distribuição integral dos recursos físicos e humanos visando a 

contenção da propagação da COVID-19, levando ao bloqueio 

temporário de outras demandas da saúde, como alguns 

tratamentos oncológicos. Isso se deu em função de três 

principais objetivos: oferecer suporte às pessoas infectadas 

pela SARS-CoV-2, diminuir o ritmo de propagação do vírus e 

impedir que pacientes oncológicos fossem infectados, por 

serem considerados grupo de risco para complicações 

decorrentes da COVID-19.  
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Posteriormente novas apreensões começaram a surgir, 

a exemplo dos efeitos do lockdown no aumento dos índices 

epidemiológicos do câncer de mama. Assim, estudos 

inferenciais foram realizados com a finalidade de compreender 

esses impactos, demonstrando um futuro aumento nos índices 

da incidência do câncer de mama em estágio avançado e a 

diminuição a sobrevida das pacientes.  

Já está estabelecido na literatura que o atraso no 

diagnóstico e no tratamento do câncer de mama está 

relacionado à piora no prognóstico das pacientes. No entanto, 

o início da realidade imposta pela COVID-19 corroborou para o 

adiamento dos procedimentos oncológicos. Assim, torna-se 

necessário pensar em formas de minimizar essas 

consequências, propondo novas estratégias que visem 

aumentar a detecção precoce e a diminuição do atraso para o 

início do tratamento da neoplasia maligna da mama. 
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RESUMO: A gravidez na adolescência é comumente abordada 
como um evento precoce, que ocorre até os incompletos 20 
anos de idade, e a qual é considerada problema de saúde 
pública, devido às consequências que esta acarreta à mulher. 
O objetivo deste trabalho consiste em caracterizar o perfil 
epidemiológico e obstétrico das gestantes adolescentes 
atendidas no estado da Paraíba no período de 2015 a 2019. Os 
dados foram obtidos mediante busca no Sistema de Informação 
de Nascidos vivos, em julho de 2020 e analisados por meio de 
estatística descritiva. Os dados apontam 38445 nativivos de 
mães adolescentes. Destes, 80,1% possuíam entre 16 e 18 
anos de idade; 57,9% não possuíam um cônjuge; 58,3% 
possuíam de 8 a 11 anos de escolaridade; 82,1% completaram 
entre 37 a 41 semanas de gestação; 98,8% possuíram 
gestação única e 57,9% tiveram seus bebês por parto vaginal. 
Este estudo evidenciou que mesmo diante de campanhas de 
prevenção e conscientização, ainda ocorrem diversos casos de 
gravidez indesejadas, fazendo com que a adolescente, na 
maioria das vezes, pause ou interrompa seus estudos e diminua 
as oportunidades de capacitação, para dar atenção ao seu filho, 
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muitas vezes sozinhas, tendo em vista que a maioria delas 
afirmaram estar solteiras. Tais dados apontam para a 
necessidade de estratégias preventivas e assistenciais à 
população em questão. 
Palavras-chave: Gestação. Gravidez na adolescência. 
Sistemas de Informação em Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

adolescência é definida como o período entre 10 aos 19 anos 

de idade. Nesta fase, ocorrem diversas alterações físicas que 

são marcadas pelo processo de maturação sexual e obtenção 

da capacidade reprodutiva, além das alterações sociais e 

psicológicas (RÊGO; CAVALCANTI; MAIA, 2018). 

A atividade sexual iniciada precocemente e de forma 

desprotegida expõem os adolescentes ao contágio por doenças 

sexualmente transmissíveis e propensos a uma gravidez, 

geralmente não planejada (ALMEIDA et al., 2016). A gravidez 

na adolescência é comumente abordada como um evento 

precoce, que ocorre até os incompletos 20 anos de idade e que 

está associada à população mais pobre e menos escolarizada 

(VIEIRA et al., 2017). 

No Brasil, a taxa de fecundidade dos jovens entre 15 e 

19 anos aumentou até o final do século XX, com declínio nos 

primeiros anos do século XXI. Entretanto, apesar desta recente 

queda, afirma-se que há uma revitalização da fecundidade no 

país (VIEIRA et al., 2017). 

 A literatura apresenta a magnitude das 

consequências de uma gestação precoce, como a 

impossibilidade de vivenciar a adolescência, conflito familiares, 
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adiamento ou postergação das atividades escolares, 

diminuição das oportunidades de qualificação profissional e 

uma consequente dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho (TABORDA et al., 2014). 

Duarte, Pamplona e Rodrigues (2018) citam a gestação 

como uma questão multifatorial que gera impactos em diversas 

áreas da vida dos adolescentes. Os autores apontam que a 

gestação precoce interfere em questões pessoais/sociais, além 

das alterações biológicas, fisiológicas, hormonais, físicas, 

estéticas, psicológicas, familiares, inclusive econômicos. 

Alterações estas que contribuem diretamente para o 

acontecimento de intercorrências na gestação e no parto, como 

hipertensão arterial materna, aborto, prematuridade e baixo 

peso. 

Além disso, o rejuvenescimento da fecundidade aumenta 

o número de internações para o atendimento obstétrico, frente 

aos fatores de riscos que a gravidez na adolescência apresenta, 

dentre eles, o atraso no desenvolvimento da criança, 

prematuridade, baixo peso, evasão escolar, difícil acesso a 

saúde, isolamento, desemprego, situações de negligência e 

desestruturação familiar (RÊGO; CAVALCANTI; MAIA, 2018). 

Diante destes inúmeros fatores de risco, o 

acompanhamento obstétrico deve ser iniciado o mais precoce 

possível, proporcionando um cuidado integral por meio de um 

tratamento humanizado e adequado, a fim de prevenir 

intercorrências. Este cuidado considera todos os aspectos que 

interferem na saúde da adolescente, dentre eles o 

socioeconômico, emocional e familiar, preservando tanto a 

saúde da gestante, quanto da criança, contribuindo para 
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redução de morbimortalidade materna e neonatal (SPINDOLA 

et al., 2020). 

A caracterização do perfil epidemiológico de puérperas, 

retrata um instrumento importante para obtenção de dados que 

podem auxiliar no planejamento de ações a fim de proporcionar 

melhorias no cuidado dessa população. Diversas variáveis 

interferem no processo saúde-doença, logo, o entendimento 

epidemiológico deste grupo, proporciona um acompanhamento 

eficaz e cuidado integral (RENNER et al., 2015). Portanto, o 

presente estudo tem como objetivo caracterizar o perfil 

epidemiológico e obstétrico das gestantes adolescentes 

atendidas no estado da Paraíba no período de 2015 a 2019. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo ecológico, realizado com base 

nos dados disponíveis no Sistema de Informação de Nascidos 

vivos (SINASC), disponibilizados pelo Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no 

endereço eletrônico (http://www.datasus.gov.br), que foi 

acessado em 17/07/2020. 

 A população do estudo foi composta por gestantes 

adolescentes, consideradas aquelas com idade entre 10 e 18 

anos, que tiveram seus partos realizados no período de 2015 a 

2019, no estado da Paraíba, Brasil. Para delimitação da idade, 

foi adotado o conceito de adolescência a partir dos critérios do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Ressalta-se que os dados do SINASC não permitem 

diferenciação entre partos realizados na rede pública ou 

privada. 
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 Para análise e discussão dos dados, foram utilizadas as 

seguintes variáveis sociodemográficas e obstétricas: idade, 

estado civil, grau de instrução, tempo de gestação, tipo de 

gravidez e tipo de parto. 

 Quanto aos aspectos éticos, esta pesquisa dispensa 

avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa, conforme rege a 

Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, por se tratar 

de dados de domínio público. 

 Os dados foram tabulados e armazenados em uma 

planilha eletrônica no programa Microsoft Excel 2013. Quanto 

ao tratamento estatístico, os dados foram analisados por meio 

de estatística descritiva e apresentados em forma de tabelas e 

gráficos. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No período de 2015 a 2019, 38.445 adolescentes tiveram 

seus partos realizados no estado da Paraíba, Brasil, de acordo 

com os dados disponibilizados no SINASC.  Destas, 0,2% se 

encontravam na faixa etária de 10 a 12 anos; 19,7% possuíam 

entre 13 e 15 anos e 80,1% representou as adolescentes que 

possuíam entre 16 e 18 anos de idade. 

 Neste quinquênio, foi perceptível que o ano que mais 

apresentou adolescentes grávidas, foi 2015, sendo a 

prevalência da faixa etária dessas gestantes, 16 a 18 anos, 

havendo uma diminuição decrescente em relação aos anos 

posteriores, conforme Figura 1. 
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Figura 1 - Faixa etária das mães adolescentes no estado da 

Paraíba entre 2015 e 2019. 
 

 
Fonte: SINASC, 2020. 

 

 A taxa de gravidez na adolescência no Brasil, chega a 

400 mil casos/ ano, sendo esta considerada uma taxa altíssima. 

No ano de 2014, 534.364 adolescentes com idade entre 15 e 

18 anos, tornaram-se mães, dados considerados significativos, 

apresentando a necessidade de medidas urgentes (BRASIL, 

2020). 

 Deve-se destacar que 77 meninas abaixo de 12 anos se 

tornaram mães, e mesmo sendo considerada diante de outros 

dados, uma minoria estatística, estas são as de maiores 

gravidades sociais. A gravidez na adolescência é considerada 

um problema de saúde pública, apresentando riscos não só 

para o bebê, mas também à mãe devido a imaturidade de seu 

próprio corpo.  

 Outro dado importante é que qualquer relação com 

menores de 14 anos é considerada crime sexual contra 
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vulnerável, como dispõe a Lei nº 12.015/2009 do Código Penal 

Brasileiro, o qual não permite relativização, não considera o 

consentimento da vítima, experiências sexuais pregressas ou 

relacionamentos amorosos entre autor e vítima, tendo em vista 

que ainda são pessoas em desenvolvimento (BRASIL, 2009). 

 Além de ser considerado crime sexual, mesmo que 

realizado de forma consensual, percebe-se que alguns 

companheiros não acompanham o processo gestacional de 

forma contínua e nem apresentam objetivos para um futuro 

matrimonial com a adolescente. Tal situação implica em 

diversas consequências para a mulher, tendo em vista a 

necessidade de adaptação a todo esse processo, de forma 

individual. 

 Maranhão et al. (2018) aponta em seu estudo reações 

dos adolescentes, quando sua companheira os comunicava 

sobre a gravidez. Os autores relataram em sua dois tipos de 

pais; os que aceitaram felizes a notícia e estiveram à disposição 

da adolescente, mesmo não possuindo mais algum 

relacionamento amoroso com a jovem; bem como pais que 

ficaram assustados, chegando até a duvidar da paternidade e 

sugerir aborto. 

No que diz respeito ao estado civil das mães do estudo 

em questão, 57,9% eram solteiras; 6,4% estavam casadas; 

0,08% se encontravam viúvas; 0,1% separadas judicialmente; 

e 35,5% não informaram, conforme Tabela 2:  
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Tabela 2 - Estado Civil das mães adolescentes no estado da 
Paraíba entre 2015 e 2019 

 
Fonte: SINASC, 2020. 

 
 Ao que se refere ao estado civil, observou-se a 

predominância de adolescentes solteiras. Tais dados mostram 

que nem sempre a gravidez é acompanhada por um 

casamento, e o que ocorre é que a maioria das adolescentes 

levam a gestação sem o apoio de seu companheiro. Este possui 

um papel importante para uma gestação mais tranquila, já que 

as adolescentes se sentem mais seguras com os parceiros, 

neste momento de incertezas, entretanto, o apoio do pai da 

criança neste momento não é a realidade da maioria (ARAÚJO, 

et al., 2016). 

 O período gestacional acarreta diversas mudanças na 

vida da mulher, como alterações físicas, emocionais e 

hormonais, fazendo-a se sentir insegura em diversos 

momentos. A participação paterna em todo o processo 

gestacional é essencial para a adolescente, pois, ela se sente 
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mais confiante para encarar todas as transformações relativas 

à gestação. A compreensão dessas transformações reduz 

significativamente os danos relacionados à saúde da mulher, 

além de preparar o casal para o parto (SILVA; SILVA; VIANA, 

2020). 

A ausência da figura masculina, inicialmente como um 

esposo e consecutivamente como um pai, responsável pela 

família e também pela criação da criança, pode influenciar no 

desenvolvimento da mesma e no futuro favorecer a ocorrência 

de distúrbios comportamentais, os quais são indicadores diretos 

de saúde e indiretos da qualidade de vida da população. Tal 

ausência se justifica pela dificuldade de enfrentar a situação, 

novas responsabilidades e imaturidade desses jovens 

(ARAÚJO et al., 2016). 

Esta mudança de rotina na vida desses adolescentes, 

repleta de novidades e responsabilidades, repercute 

diretamente em diversos outros aspectos da vida deles. Neste 

período, a vida escolar ainda se encontra em andamento e a 

chegada de uma criança é sugestiva de abdicação de algumas 

atividades, mesmo que temporariamente, a exemplo das 

escolares (LIMA; NASCIMENTO; ALCHIERI, 2015). 

 Outra variável analisada, foi a trajetória escolar destas 

adolescentes. Pode-se observar que a maioria possui de 8 a 11 

anos de escolaridade (58,3%); seguido de 4 a 7 anos (36,5%), 

correspondendo respectivamente ao ensino médio incompleto 

e fundamental II incompleto, como apresentado na Tabela 3. 
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 Tabela 3 - Instrução das mães adolescentes no estado da 

Paraíba entre 2015 e 2019 

 
Fonte: SINASC, 2020. 

 

Os dados apresentados sugerem que grande parte 

destas adolescentes ainda estariam cumprindo sua jornada 

escolar e que precisaram interrompê-la, mesmo que de forma 

parcial, para o parto e cumprimento do período de puerpério. 

Percebeu-se ainda que no espaço dos 5 anos 

analisados, o nível de escolaridade não reflete em 

conhecimento sobre sexualidade ou atividade sexual com 

proteção. Ademais, torna-se inviável afirmar se algumas destas 

adolescentes abandonaram a trajetória escolar, seja pela 

gestação ou por quaisquer outros motivos, pois, os dados 

fornecidos pelo SINASC não permitem o cruzamento das 

informações para obtenção destas informações. 

 Rodrigues e Santos (2017) em sua pesquisa 

realizado na cidade de São Paulo no ano de 2015, com uma 

amostra de 22507 gestantes adolescentes, apontam que 80,9% 

delas, possuíam também de 8 a 11 anos de escolaridade. Um 
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outro estudo realizado por Silva Correio, Ferraz Correio e 

Busato Correio (2016), na cidade de Chapecó- SC, apesar de 

realizado com uma amostra de 5918 adolescentes, também 

resulta em gestantes adolescentes apenas com o ensino 

fundamental II. 

 Ainda sobre a escolaridade materna, o estudo de 

Comin et al. (2020) teve como objetivo descrever o perfil de 

adolescentes gestantes e seus recém-nascidos em um 

município no sul do Brasil, e observaram o predomínio das 

mães com escolaridade até o ensino fundamental II, assim 

como no estudo em questão. 

 Torna-se notório que os dados levantados na 

capital paraibana, comparado à três outros, incluindo a cidade 

de São Paulo, com uma amostra semelhante e Chapecó com 

uma amostra bem inferior, apontam que crianças e 

adolescentes no Brasil, engravidam e possivelmente não 

terminam o ensino médio. Tal situação surge como uma 

questão a ser analisada em termos de saúde pública, tendo em 

vista todo o comprometimento que uma gestação precoce 

causa no corpo de uma mulher. 

 Quando analisado o tempo de gestação de cada 

parturiente, percebeu-se que 0,05% apresentaram menos de 22 

semanas; 0,6% entre 22 a 27 semanas; 1,3% se encontrava 

entre 28 a 31 semanas; 10,3% dentre 32 a 36 semanas; 82,1% 

entre 37 a 41 semanas; 4,2% acima de 42 semanas e 1,5 não 

informaram o período gestacional, como aponta a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Tempo de gestação das mães adolescentes no 

estado da Paraíba entre 2015 e 2019 

 
Fonte: SINASC, 2020. 

 

 A idade gestacional é um período importante para o 

desenvolvimento do feto. Observa-se que quanto menor a 

Idade Gestacional (IG) maiores os riscos de morbidade 

neonatal (SOARES; MELO; BRANDT, 2018). No presente 

estudo pôde-se observar que houve a prevalência de nascidos 

a termo, ou seja, no tempo adequado de gestação. 

A IG é um dado de suma importância para a situação de 

vida extra uterina do bebê, por ela influenciar diretamente nas 

condições de saúde da criança no pós parto. A classificação 

dos recém-nascidos não é o foco principal do trabalho em 

questão, mas, torna-se de suma importância a avaliação da IG 

em todo o acompanhamento pré-natal (SBP, 2019). 
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  Teixeira et al. (2018) avaliou em sua pesquisa o 

perfil da mãe e o desfecho do nascimento prematuro ou a termo, 

apresentando como resultados que a saúde da mãe influencia 

diretamente na condição de saúde da criança. Ademais, 

percebeu em seus resultados uma importante prevalência de 

dificuldades de adaptação ao meio extrauterino pelos bebês 

pré-termos, chegando estes a apresentar baixo peso e icterícia, 

enquanto os a termos nasceram saudáveis. 

O estudo de Dias, Antoni e Vargas (2020) analisou o 

perfil clínico e epidemiológico das gestantes adolescentes de 

Blumenau. Os autores observaram que das 4.453 adolescentes 

grávidas, 3.963 (89%) apresentaram idade gestacional entre 37 

a 41 semanas, corroborando com o estudo em questão. 

Ainda sobre o tempo de gestação, o estudo de Renner et 

al. (2015) teve como objetivo traçar o perfil epidemiológico das 

puérperas e de seus neonatos atendidos em um hospital de 

referência do Vale do Rio Pardo, o mesmo observou que das 

314 mulheres, 236 (75,16%) se encontravam no período 

gestacional ideal. 

No que diz respeito ao tipo de gravidez, 98,8% das 

adolescentes gestavam apenas um único bebê, e tal 

prevalência está presente nos cinco anos analisados; 1,1% 

apresentaram uma gestação gemelar; 0,02% apresentaram três 

ou mais fetos e 0,08% não informaram. Torna-se notório ainda, 

que 428 adolescentes estavam tornando-se mãe de dois bebês. 
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Tabela 5 – Tipo de Gravidez das mães adolescentes no estado 

da Paraíba entre 2015 e 2019 

 
Fonte: SINASC, 2020. 

 

Quanto ao tipo de gravidez, o estudo de Dias, Antoni e 

Vargas (2020), teve como objetivo descrever o perfil clínico e 

epidemiológico da gestação na adolescência. Neste pôde-se 

observar a prevalência de 4.405 (98,92%) adolescentes com o 

tipo de gestação única.  

Mesmo diante de uma prevalência de gestação única, 

faz-se necessário um olhar voltado aos dados que se referem 

às múltiplas gestações. O estudo em questão apontou a 

magnitude de uma gestação na adolescência, junto às suas 

consequências e demandas. Desta forma, torna-se viável 

também, a análise da conjuntura de uma adolescente que vai 

enfrentar essas consequências com 2 ou até 3 bebês sob sua 

responsabilidade.  

Percebeu-se que quanto ao tipo de parto, prevaleceu o 

vaginal, correspondendo a 57,9% das adolescentes. Esta 

prevalência ocorreu em todos os cinco anos analisados neste 

estudo. Além disso, foi notável que a quantidade de cesarianas 
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foram diminuindo com o decorrer dos anos, como incentiva o 

Ministério da Saúde.  

 

Tabela 6 – Tipo de parto das mães adolescentes no estado da 

Paraíba entre 2015 e 2019 

 
Fonte: SINASC, 2020. 

 

De acordo com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao 

Parto Normal, a gestação e o parto é um momento único na vida 

da mulher e de sua família, repleto de significados e emoções 

que deve ser assistido de forma segura para a gestante e seu 

bebê. Ainda apontam que o parto normal é o mais preconizado, 

e que intervenções como episiotomia, a utilização de ocitocina, 

cesariana e aspiração nasofaríngea devem ser evitadas, a fim 

de preservar os aspectos emocionais, culturais e humanos 

envolvidos no momento do parto (BRASIL, 2017). 

Percebeu-se que o estado da Paraíba está em 

consonância com as agências de saúde, no que tange à 

preconização do parto normal como prioritário. No ano de 2018, 

o Brasil foi considerado o segundo país no mundo com o maior 
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número de cesarianas correspondendo a 57%, enquanto a 

preconização da OMS, era de aproximadamente 17% ao ano 

(BRASIL, 2018).  

Tal situação não apresentava justifica plausível para 

esses dados, mas, tornou-se claro que as cesáreas estavam 

sendo realizadas de forma eletiva e não justificado por fatores 

de risco que propusesse a necessidade de cirurgia (BRASIL, 

2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Os resultados evidenciaram o seguinte perfil 

sociodemográfico e obstétrico: adolescentes mães entre 16 e 

18 anos de idade e solteiras. Quanto ao grau de instrução, 

obteve-se que a maioria possuía entre 8 a 11 anos de 

escolaridade, o que corresponde ao ensino médio e ensino 

fundamental II incompletos. 

 Quanto aos dados obstétricos, evidenciou-se que grande 

parte das mães completaram entre 37 a 41 semanas de 

gestação, apresentou-se também como prevalência a gestação 

única e quanto ao tipo de parto, prevaleceu o parto vaginal. 

 Percebeu-se que mesmo diante das diversas 

campanhas de prevenção e orientação quanto ao uso de 

métodos contraceptivos, o número de gestações precoce vem 

aumentando consideravelmente, o que faz com que este 

quesito continue sendo um caso de saúde pública que merece 

um olhar diferenciado. 

 Outra situação em questão, é a ruptura que essa 

gestação causa na vida das adolescentes, como consequência 

de toda alteração biopsicossocial que uma gravidez precoce 
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traz consigo. Além de toda mudança de rotina e enfrentamento 

de barreiras, a adolescente, em grande parte das vezes, 

enfrenta esse processo sozinha, sem auxílio de seu 

companheiro, situação que influencia diretamente no contexto 

familiar em que a criança que está prestes a nascer, estará 

inserida. 

 Torna-se uma situação crítica a ser analisada com 

cautela, o status escolar dessa adolescente. Algumas não 

chegaram a terminar sequer o ensino fundamental II e já estão 

tendo que lidar com responsabilidades familiares. Este quadro, 

afeta diretamente o futuro delas, tendo em vista o tempo que 

terá que se dedicar ao filho, enquanto poderia estar terminando 

seus estudos e se capacitando para o mercado de trabalho. 

 Espera-se que o presente estudo instigue o 

desenvolvimento de novos trabalhos na área, de forma a 

investigar medidas que influenciem na prevenção da gravidez 

precoce. Ademais, faz-se necessário que sejam trabalhadas 

políticas públicas que assista esta população e proporcione 

medidas preventivas e de conscientização para a mesma. Tais 

condições não isentam a responsabilidade do ambiente escolar 

e familiar de orientar e conscientizar os adolescentes, sobre a 

importância da prevenção da gravidez precoce. 
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RESUMO: A pós-menopausa, é marcada por alterações 
hormonais que podem levar a maior incidência de processos 
patológicos. Evidências recentes demonstram associação de 
patologias no período pós-menopausa com a deficiência de 
vitamina D (VD). Este estudo consiste em uma análise 
descritiva qualitativa na modalidade de revisão sistemática em 
bases de dados, tendo, como descritores, vitamina D, 
hipovitaminose D e pós-menopausa. Objetivamos buscar, nas 
bases eletrônicas de dados LILACS, MEDLINE, SCIELO, 
PUBMED, DECS e Google Acadêmico a associação entre a 
hipovitaminose D e patologias mais prevalentes nas mulheres 
na pós-menopausa. Dentre os critérios de inclusão se 
encontravam os artigos que se adequavam ao tema, publicados 
em português, inglês e espanhol, dentro do recorte temporal de 
2015 a 2019. Foram excluídas aquelas publicações que não 
atendiam os critérios de inclusão e que se encontravam 
duplicadas em mais de um banco de dados. Nos estudos 
analisados foi observado que há uma relação entre a fase da 
pós menopausa e insuficiência de vitamina D. A hipovitaminose 
D (< 30 ng/mL) nas mulheres em pós menopausa mostra-se um 
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fator de risco para o desenvolvimento de distúrbios como 
câncer de mama, síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2, 
lúpus eritematoso sistêmico e osteoporose. A suplementação 
para suficiência de vitamina D parece estar associada a uma 
melhora dos quadros clínicos nas mulheres com hipovitaminose 
D. 
Palavras- chave:  Vitamina D. Hipovitaminose D. Pós-
menopausa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira atualmente vem apresentando 

maior expectativa de vida, segundo dados do censo 

demográfico gerado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Para as mulheres, a expectativa de vida é 

em torno de 79,9 anos. A população feminina já vive, em média, 

quase um terço das suas vidas na fase pós-menopausa 

(OLIVEIRA et al., 2016; INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2018). 

O climatério pode ser dividido nos períodos de pré-

menopausa, perimenopausa e pós-menopausa. Na pós-

menopausa os ovários já não produzem estrogênio, nem 

progesterona, não existindo, portanto, o ciclo menstrual 

(FERNANDES et al., 2015). 

Alterações hormonais que ocorrem no período do 

climatério podem levar a inúmeras complicações e maior 

probabilidade de incidência de processos patológicos, como 

maior risco de alterações osteoarticulares, síndrome 

metabólica, diabetes mellitus tipo 2 e câncer de mama. Há 

ainda evidências crescentes da associação dessas patologias 



HIPOVITAMINOSE D E A SUA ASSOCIAÇÃO A COMPLICAÇÕES NA 
PÓS-MENOPAUSA: UM ESTUDO DE REVISÃO 

485 
 

com a baixa concentração de vitamina D (OLIVEIRA et al., 

2016). 

A vitamina D é um hormônio essencial, produzida in vivo, 

por meio da ação da radiação solar ultravioleta. Esse pró-

hormônio tem capacidade de ativar mais de 900 genes, além de 

possuir receptores em quase todos os tipos de células 

presentes no corpo, sendo considerado extremamente 

importante para o organismo e sua homeostase (KRATZ; 

SILVA; TENFEN, 2018; SCHIFINO, 2019). 

A hipovitaminose D representa um problema de saúde 

pública mundial. Estudos apontam um alto predomínio dessa 

condição em diversas regiões geográficas, incluindo o Brasil 

(BRASIL, 2016).  

Segundo dados da Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia, os valores ideais da vitamina D 

devem ser considerados de acordo com a idade e as 

características clínicas individuais de cada paciente. Dessa 

forma, determina-se que os valores de referência laboratorial 

atuais para os níveis de vitamina D, deve ser acima de 20 

ng/mL, esse é o valor desejável para população saudável (até 

60 anos), e entre 30 ng/mL e 60 ng/mL o valor a ser considerado 

para grupos de risco como: gestantes, idosos, pacientes com 

osteoporose, pacientes com história de fraturas e doenças 

autoimunes (BRASIL, 2017). 

Ainda são poucos os estudos que abordam a relação da 

hipovitaminose D com complicações na pós-menopausa, este 

estudo propôs realizar uma revisão da literatura científica 

acerca desse tema, na qual permitiu acompanhar a relação da 

deficiência de vitamina D com o desenvolvimento de doenças e 

complicações que podem ocorrer durante a pós-menopausa. 
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O objetivo desse trabalho é correlacionar a 

hipovitaminose D, no período de pós-menopausa a uma maior 

prevalência de patologias como: Síndrome Metabólica, 

Diabetes Mellitus tipo 2, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Câncer 

de Mama, Osteoporose e outras alterações osteoarticulares 

bem como explanar a importância de manter níveis adequados 

de vitamina D durante toda a vida da mulher.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Com objetivo de explanar sobre a relação existente entre 

a hipovitaminose D com a maior incidência de distúrbios em 

mulheres na pós menopausa, foi elaborado este trabalho a 

partir de uma revisão sistemática de literatura. Para composição 

da pesquisa bibliográfica foram utilizados artigos científicos 

mediante pesquisa eletrônica nas bases de dados através das 

plataformas Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), National Library of Medicine (PUBMED), Google 

Acadêmico, Descritores em ciência e saúde (DECs) e Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line (Medline). As 

palavras chave utilizadas foram “Vitamina D”, “Pós-menopausa” 

e “Hipovitaminose D”, e suas correspondentes em inglês, 

“Vitamin D”, “Postmenopausal” e “Hypovitaminosis D”.  

Como critérios de inclusão para seleção dos artigos 

foram considerados artigos de relevância ao tema, artigos na 

íntegra que retratassem a temática, publicados em inglês, 

português e espanhol, entre os anos de 2015 e 2019. Foram 

usados como critério de exclusão artigos que não apresentaram 

correlação com a investigação do estudo, aqueles que não 
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atendiam aos critérios de inclusão e que se encontravam 

duplicados em mais de um banco de dados. 

Somando-se todas as publicações em todas as bases de 

dados, foi encontrado um total de 42 artigos. Foram 

selecionados 29 artigos para leitura e 13 descartados por não 

preencherem os critérios do estudo. Foi utilizado o google drive 

para armazenamento desses artigos selecionados e fácil 

manuseio para exposição nesse trabalho, bem como criado 

uma tabela com todos os artigos encontrados a partir da busca 

pelos descritores, e filtrado a partir dos critérios pré-

estabelecidos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A vitamina D (VD) exerce um papel importante na 

manutenção da saúde da mulher, principalmente no período da 

menopausa, atuando na prevenção de algumas patologias. As 

mulheres pós-menopausadas apresentam uma sensibilidade 

maior para deficiência de VD, tendo como consequências 

negativas o risco de fraturas e acometimento de algumas 

doenças (SOUSA; ARAÚJO, 2015). 

A tabela 1 nos mostra os resultados encontrados para 

esclarecimento da relação entre a hipovitaminose D e o maior 

risco de desenvolvimento de distúrbios em mulheres na pós 

menopausa. 
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Tabela 1. Lista de publicações selecionadas para o estudo que 
mostram a relação entre hipovitaminose D e maior incidência 
de distúrbios na pós menopausa. 

 
 Autor/ Ano Objetivo N Amostral Resultados 

Câncer de 

Mama 

Machado (2018) Definir 

hipovitaminose 

em mulheres na 

pós-menopausa 

com e sem 

câncer de 

mama. 

209 tratadas do 

Câncer e 418 

sem câncer. 

Mulheres com 

câncer tem 1.5 

maior chance 

de desenvolver 

hipovitaminose 

D 

Síndrome 

Metabólica 

(SM) 

Santos (2016) Correlacionar 

hipovitaminose 

D com a SM. 

238 mulheres. 49,15% com 

vitamina D 

inferiores a 30 

ng/mL 

Schimitt e 

colaboradores 

(2018) 

Relacionar a 

hipovitaminose 

D com os 

fatores de risco 

para o 

surgimento de 

SM. 

463 mulheres. Deficiência de 

vitamina D 

associada a 

uma maior 

prevalência de 

SM 

Diabetes 

Mellitus 

tipo 2 

(DM2) 

 

Mori; Okada; 

Tanaka (2015) 

Correlacionar 

hipovitaminose 

D com 

portadoras de 

DM2. 

32 mulheres. Baixa vitamina 

D nas 

portadoras de 

DM2. 

Raska e 

colaboradores 

(2016) 

Avaliar 

hipovitaminose 

D em mulheres 

menopausadas 

com DM2 

75 mulheres. 89% das 

mulheres com 

hipovitaminose 

D 

Lúpus 

Eritematoso 

Sistêmico 

Franchini (2017) Analisar a 

vitamina D em 

homens, 

mulheres e 

mulheres 

menopausadas. 

10 homens e 

117 mulheres. 

Baixos índices 

de vitamina D 

nas mulheres e 

mais 

expressivas nas 

menopausadas. 

 

 

https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/lupus/
https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/lupus/
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Dentre todas as publicações utilizadas para realizar este 

estudo, na tabela 1 encontra-se aquelas que são estudos 

observacionais que correlacionam a hipovitaminose D com a 

maior incidência de distúrbios em mulheres na menopausa. As 

bases bioquímicas de atuação da vitamina D nas diversas 

funções do nosso organismo já são bem determinadas na 

literatura e assim torna-se mais fácil entender o risco maior de 

aparecimento destes distúrbios quando há casos de 

insuficiência de vitamina D, no entanto, o fator menopausa 

acrescenta ainda mais risco, pois, por si só, ocasiona um 

desequilíbrio na produção e ação da vitamina D.  

No período denominado climatério as mulheres sofrem 

mudanças significativas em âmbito biológico, psicológico e até 

mesmo em níveis sociais. Com a interrupção do desempenho 

ovariano, é estabelecido uma carência do hormônio estrogênio, 

colocando essa mulher em fator de risco para o 

desenvolvimento de patologias que necessitam da 

funcionalidade hormonal regular (STEINER et al., 2015). 

A pós menopausa agrava a saúde da mulher, pois nesse 

período a mulher se torna propensa a obter um índice maior de 

gordura em seu corpo, redução de tecidos musculares e uma 

baixa manutenção óssea, como agravamento do período a 

mulher obtém aumento de forma gradual do LDL e uma 

diminuição do HDL. Desse modo a menopausa é um fator 

determinante na vida da mulher como fator de risco (CONTE; 

FRANZ, 2015). 

O estrogênio e a progesterona são hormônios femininos 

que fazem síntese através do colesterol em diversos tecidos 

endócrinos do corpo, dessa forma é feita a junção de proteínas 

carreadoras e direcionadas ao fluxo sanguíneo até atingir 
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células alvo. Com o período de pós menopausa a 

funcionalidade biológica denominada normal é alterada e 

demostra prejuízos (OLIVEIRA et al., 2016).  

Freitas e colaboradores (2018) em seu estudo afirma que 

doenças como síndrome metabólica, distúrbios musculares, 

diabetes, doenças inflamatórias, câncer de mama, dentre 

outras, podem surgir devido a deficiência de vitamina D no 

corpo. Os autores apresentam em seu estudo, a mesma relação 

das mulheres na pós-menopausa, com síntese de vitamina D 

ineficaz. 

A vitamina D atua mediando a regulação da expressão 

de moléculas que controlam a progressão do ciclo celular como 

p21wafi, p27kipi, ciclina G1, ciclina G2, ciclina I e fatores de 

crescimento, como TGF e EGF. A vitamina D pode influenciar 

também os processos de invasão e metástase modulando a 

expressão de metaloproteínas e outras proteases regulando 

negativamente os processos de invasão celular (MILANI et al., 

2019). 

O câncer de mama é considerado o tipo de câncer mais 

comum e de maior ocorrência entre as mulheres no Brasil e no 

mundo (BRASIL, 2018).  

A idade é considerada um fator predominante de risco, 

mulheres com idade mais avançada, sobretudo a partir dos 50 

anos de idade, que se encontram no período da menopausa, 

possuem maior risco de desenvolver câncer de mama. O 

acúmulo de exposições ao longo da vida e as próprias 

alterações biológicas com o envelhecimento aumentam, de 

modo geral, esse risco (BRASIL, 2019). 

Machado (2018) realizou um estudo transversal que teve 

por objetivo definir uma relação entre a hipovitaminose D nas 
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mulheres em fase da pós menopausa com o diagnóstico de 

câncer de mama e sem o câncer de mama. O estudo foi 

realizado com 209 mulheres que já obtiveram o tratamento de 

câncer de mama e 418 mulheres que se encontravam no 

período de pós menopausa e não obtinha câncer de mama. Foi 

observado que as mulheres portadoras de câncer de mama 

obtinham valores escassos (20-29 ng/mL) e deficientes (<20 

ng/mL) de VD quando igualado as mulheres no período de pós 

menopausa que não tinham câncer de mama. E por fim foi 

constado que as mulheres menopausadas com câncer de 

mama tinham 1.5 vezes mais riscos de desenvolver 

hipovitaminose D.  

Além de atuar no controle do ciclo celular a vitamina D 

regula os níveis glicêmicos e atua no controle da resistência à 

insulina. O calcitriol, forma ativa da vitamina D, dispõe de 

mecanismos capazes de regular a expressão do gene receptor 

de insulina que consequentemente está ligada à sua síntese e 

secreção. A vitamina D através da regulação de proteínas 

transportadoras de glicose – GLUT, e o melhoramento do 

metabolismo do cálcio nas células beta- pancreáticas, 

acometem na diminuição da resistência à insulina, além de 

evidenciar que a suplementação da mesma atua como fator 

protetor contra o DM2 em mulheres (SCHIFINO, 2019). 

O diabetes mellitus tipo 2 é um distúrbio do metabolismo 

dos carboidratos caracterizado por quadros de hiperglicemia, 

onde se tem uma resistência insulínica. A vitamina D atua sobre 

a homeostase da glicose, assim sendo, promove a presença de 

receptores e expressões enzimáticas, sendo de suma 

importância para um bom funcionamento fisiológico (ROLIM, 

2015).  
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Em 2015 foi realizado um estudo com população 

japonesa de mulheres menopausadas, que permitiu observar 

deficiência das taxas de vitamina D nas mulheres que tinham 

diabetes tipo 2. A hipovitaminose D nessas pacientes acarreta 

em perca óssea de forma mais rápida, implicando no risco de 

quedas e fraturas ósseas. Devido a hiperglicemia, a 

cicatrização de possíveis lesões, se torna obsoleta (MORI; 

OKADA; TANAKA, 2015).  

Outro estudo do tipo transversal, realizado por Raska e 

colaboradores (2016), mostraram resultados semelhantes de 

baixos níveis de vitamina D (abaixo de 30ng/ml) afetando 89% 

das mulheres pós-menopáusicas com DM2. O IMC (índice de 

massa corporal), também foi avaliado, e constatado que a 

massa total de gordura corporal, foi elevada nas mulheres 

menopausadas portadoras de DM em relação ao restante dos 

pacientes. O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para 

essas mulheres, e os dados indicam a hipovitaminose D ligada 

ao surgimento desta condição. 

A síndrome metabólica atualmente pode ser considerada 

uma epidemia, e é caracterizada como sendo uma síndrome na 

qual o indivíduo apresenta além da resistência insulínica mais 

dois fatores associados que podem ser obesidade abdominal, 

dislipidemia, ou hipertensão arterial. Devido à modernidade, 

diversos hábitos foram adaptados a condição atual, levando 

dessa forma a uma qualidade de vida inferior, trazendo fatores 

de risco para do desenvolvimento da SM, principalmente entre 

as mulheres (SCHIMITT, 2017). 

Um exemplo da associação da hipovitaminose D com a 

síndrome metabólica está no estudo de Santos (2016), 

realizado com 238 mulheres na pós-menopausa. Foi 
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observado, que 87 mulheres (49,15%) apresentaram níveis 

plasmáticos de vitamina D inferiores a 30 ng/mL, caracterizando 

a condição de hipovitaminose D. Dentre os fatores 

desencadeadores da SM mais prevalentes na população 

estudada, estava aumento da circunferência abdominal, 

dislipidemia e hiperglicemia alterada. Já em relação à vitamina 

D, verificou-se relação da hipovitaminose D com possível 

interferência na pressão arterial diastólica e cálcio sanguíneo 

em mulheres com SM.   

Schimitt e colaboradores (2018) realizou um estudo 

semelhante, com o objetivo de avaliar a associação entre 

vitamina D e fatores de risco para síndrome metabólica em 

mulheres na pós- menopausa. Neste estudo, também foi 

observado que a deficiência de vitamina D em mulheres na pós-

menopausa estava associada a uma maior prevalência de 

SM. Mulheres com deficiência de VD apresentaram maior risco 

de hipertrigliceridemia e HDL baixo do que aqueles com níveis 

normais. Assim é possível relacionar de modo inversamente 

proporcional os níveis de vitamina D e a incidência de síndrome 

metabólica (SCHIMITT et al., 2018).   

Uma das funções mais bem descritas e estudadas da 

vitamina D é a capacidade de exercer alterações no sistema 

imunológico, estimulando resistência e imunidade protetora.  A 

VD exerce a função de atuar nos macrófagos, células 

dendríticas capazes de fagocitar patógenos, bem como agir 

sobre os linfócitos T e B, promovendo uma resposta imune mais 

efetiva. 

A influência da VD no sistema imune tem como benefício 

o declínio de citocinas inflamatória, como IL-17, IL-21, IL-1, IL-
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6, IL-8, IL-12 e TNF-alfa e uma produção maior em citocinas 

anti-inflamatórias como IL-10 (ARANOW, 2016). 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), é uma doença 

auto-imune. Várias manifestações clinicas podem ser notadas 

e atingir diversos órgãos no decorrer da sua evolução 

(COLMAN; et al., 2016). 

Franchini (2017) realizou um estudo com grupo de 

pessoas abrangendo homens e mulheres. As mulheres foram 

divididas em menopausadas e não menopausadas. Foi 

observado que mulheres lúpicas menopausadas apresentaram 

menor índice de vitamina D em relação ao grupo de mulheres 

menopausadas que não apresentavam LES. Quando 

comparada a concentração de vitamina D entre homens e 

mulheres, observou-se que as mulheres apresentavam 

menores taxas de vitaminas D que os homens.  

Os benefícios da suplementação de vitamina D para 

portadores de LES são relatados em muitos estudos, pode se 

destacar que os pacientes tem uma melhoria na qualidade dos 

marcadores inflamatórios e sinais e sintomas. Assim, níveis 

ideais de VD, podem resultar em uma melhor qualidade de vida. 

Porém, destaca-se a necessidade de mais estudos na 

investigação entre hipovitaminose D em mulheres 

menopausadas com LES (FRANCHINI, 2017).  

Após o período da menopausa, devido à redução dos 

estrógenos, algumas mulheres passam a perder massa óssea 

de modo considerável podendo assim caracterizar a 

osteoporose pós-menopausa. Na osteoporose, os ossos 

tornam-se mais frágeis aumentando assim a ocorrência de 

fraturas (RANDOMINSKI et al., 2017).  
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A vitamina D sempre esteve relacionada ao metabolismo 

do cálcio e à saúde óssea. O calcitriol considerado a forma ativa 

da vitamina D, tem como função biológica principal a regulação 

da homeostasia do cálcio. Esta é feita por meio da diferenciação 

dos enterócitos, aumento da absorção intestinal de cálcio, 

aumento da reabsorção renal e aumento da permeabilidade da 

membrana ao cálcio. Na ausência de vitamina D apenas 10-

15% do cálcio dietético e 60% do fósforo são absorvidos, e 

níveis adequados de vitamina D aumentam significativamente a 

absorção de cálcio e fósforo (CATARINO; VIANA, 2016). 

Vários estudos transversais mostram uma relação entre 

os níveis séricos de VD com níveis da força muscular. De 

acordo com resultados expostos em um estudo de caso-

controle, realizado com 80 mulheres na pós-menopausa, cujo 

objetivo foi avaliar os níveis séricos de vitamina D, comparando 

com a força e o desempenho físico das mesmas, foi observado 

associação da hipovitaminose D com redução significativa da 

força muscular e desempenho físico das pacientes. Segundo os 

autores desse estudo, isso reflete em um impacto presumido no 

risco de quedas, da capacidade e qualidade de vida dessas 

mulheres (IOLASCON et al., 2015). 

Almeida (2017) em outro estudo semelhante, explica que 

a função desempenhada pela VD sobre a massa óssea está 

bem definida, é necessário maiores investigações no que se 

trata dos efeitos extra ósseos da VD sobre os marcadores 

imuno-inflamatórios. 

 A figura 1 traz uma compilação objetiva da relação da 

hipovitaminose D com o aumento do risco de doenças em 

mulheres na menopausa. A presença de níveis plasmáticos 

inferiores a 30ng/mL em mulheres na menopausa, consiste em 
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fator de risco para aparecimento de doenças como câncer de 

mama, osteoporose, síndrome metabólica, diabetes mellitus 

tipo 2 e doenças auto imunes como o lúpus eritematoso 

sistêmico. 

  

 

Figura 1. Relação da hipovitaminose D em mulheres na pós-
menopausa com aumento do risco de doenças. 
 

 

 

CONCLUSÕES  

 

A vitamina D é uma substância produzida no próprio 

organismo, de extrema importância para o seu bom 

funcionamento. A VD atua em diversas funções dentre as quais 

pode-se citar: controle do cálcio e metabolismo ósseo, 
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regulação do sistema imunológico, controle e regulação do 

metabolismo dos carboidratos, através da ação direta em 

receptores de insulina e no controle da regulação do ciclo 

celular. 

A importância desta vitamina é vista principalmente 

quando a mesma se encontra em falta no organismo gerando 

quadros de hipovitaminose D.  

O desenvolvimento de câncer, de quadros patológicos de 

disglicemia, de osteoporose e doenças autoimune em 

indivíduos com hipovitaminose D já estão bioquimicamente 

explicados através dos mecanismos que regulam a ação da 

vitamina D no organismo. No entanto, a relação de 

hipovitaminose D em mulheres na menopausa aumenta ainda 

mais o risco desses distúrbios pois a própria condição 

fisiológica do organismo facilita a instalação de um quadro de 

hipovitaminose D. Assim, a hipovitamnose D em mulheres na 

menopausa aumenta ainda mais o risco de desenvolvimento 

destes distúrbios. 

Os resultados apresentados sugerem que a 

hipovitaminose D entre mulheres pós-menopausadas seja um 

fator de risco para o desenvolvimento de doenças como câncer 

de mama, lúpus, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica 

e alterações osteoarticulares como osteoporose, ligada a maior 

risco de desenvolvimento de fraturas. 

A manutenção de níveis séricos de vitamina D no plasma 

acima de 30 ng/mL caracteriza o quadro de suficiência desta 

vitamina e assim, o organismo tem capacidade de 

desempenhar de modo eficiente as suas funções e manter-se 

em homeostasia.  
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Foi possível estabelecer a importância da manutenção 

de suficiência de vitamina D no período de pós-menopausa da 

mulher, para que haja redução do risco de desenvolvimento dos 

distúrbios acima citados. Alguns estudos mostraram um 

melhora no quadro clínico das pacientes quando 

suplementaram com vitamina D, no entanto, mais pesquisas 

precisam ser realizadas para que haja comprovação da relação 

de utilização da vitamina D como terapia.  
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RESUMO: Desde que a Organização Mundial da Saúde 
declarou a infecção pelo novo coranavírus uma Emergência de 
Saúde Pública, tem havido muitas preocupações sobre as 
mulheres grávidas e os possíveis efeitos dessa emergência 
com resultados catastróficos em muitos países. Objetivou-se 
identificar o impacto da COVID-19 na gestação. Trata-se de 
uma Revisão Integrativa, em que realizou-se uma busca nas 
bases de dados: PUBMed, Web of Science, SCOPUS e 
SCIELO. Utilizaram-se os descritores: “coronavirus infections”, 
“COVID-19”, “pregnancy complications infectious”, “pregnancy” 
e “labor obstetric”. Das 139 publicações, apenas 14 foram 
analisadas após exclusão de determinadas produções, 
segundo os critérios previamente definidos. As evidências 
apontam que os efeitos da Sars Cov 2 no período gravídico tem 
sido marcado por óbitos materno, maior número de partos 
prematuros, cesarianas, preocupações relacionadas a possível 
transmissão vertical e por meio do leite materno,embora não 
haja evidência científica quanto a efeitos teratogênicos da 
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SARS-CoV-2 para o neonato. Ainda precisam de mais 
pesquisas para confirmar as reais implicações da doença para 
a mãe e o feto.  Diante disso, é importante que os profissionais 
de saúde, conheçam a sintomatologia da Covid-19 e 
acompanhem as novas evidências referente a temática para 
que possam prevenir o agravo dessa enfermidade, intervindo 
antecipadamente por meio de orientações e encaminhamentos 
necessários para cuidar da saúde da gestante e do feto.  
Palavras-chave: Obstetrícia. COVID-19. Saúde Materno-

Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mais recente coronavírus, designado como SARS-

CoV-2, é o microrganismo causador da doença denominada 

COVID-19 que tem afetado a população de todo o mundo. A 

afecção foi relatada pela primeira vez em Wuhan, província de 

Hubei, China, e em Janeiro de 2020 o vírus já havia sido 

propagado além dos territórios chineses dando origem a atual 

pandemia que com mais de quarenta milhões de indivíduos 

infectados tornam altos os índices de mortalidade desafiando 

assim os serviços de saúde de cada país (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2020; OMS, 2020). 

A principal forma de contágio do COVID-19 é através do 

contato direto de pessoa-pessoa, por meio das gotículas 

produzidas quando a pessoa infectada espirra, tosse ou mesmo 

fala e, que entram em contato com a mucosa da boca, nariz ou 

olhos de pessoas saudáveis próximas (menos de 1,80 m de 

distância). O contágio por contato indireto parece ser outra 

forma importante de transmissão, e acontece quando, uma 

pessoa saudável encosta em uma superfície que contém o vírus 
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e, a seguir, leva sua mão a boca, nariz e olhos. (OSANAN, G. 

C. et al., 2020). 

A rápida transmissão do vírus provavelmente está 

relacionada, não apenas às suas formas de contágio, mas a 

virulência do COVID-19, e principalmente ao fato de > 80% dos 

pacientes contaminados poderem apresentar poucos ou 

nenhuns sintomas, mesmo quando estão eliminando o vírus 

intensamente. O período médio de incubação da infecção por 

Coronavírus é de 5.2 dias, com intervalo que pode chegar até 

12.5 dias. A transmissibilidade dos pacientes infectados por 

COVID-19 é, em média, de 7 a 14 dias após o início dos 

sintomas, mas também ocorre dias antes do aparecimento dos 

sintomas. (OSANAN, G. C. et al., 2020). 

 Mediante a alta propagação dessa doença, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de 

Janeiro de 2020, que a disseminação do vírus representa uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

demonstrando a relevância de prevenir e tentar conter a 

transmissão do SARS-CoV-2 para assim reduzir o número de 

novas infecções. Nesse sentido as medidas preventivas 

orientadas incluem: manter o isolamento social, lavar as mãos 

frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel e 

utilizar máscara sempre que sair de casa (OMS, 2020). 

A  fisiopatologia  da  COVID-19  foi  associada  a  enzima  

conversora  de  angiotensina  2 (ECA2). Os órgãos que 

expressavam uma alta concentração dessa enzima como 

pulmão, rim, bexiga,  fígado  e  coração  mostraram  ser  mais  

suscetíveis  a  complicações  pela  infecção, principalmente  

aqueles  ligados  ao  sistema  digestivo. Além disso,  a  reação  

promovida  pela ECA2  foi  registrada  no  plasma  dos  

pacientes  graves,  especificamente  em  alguns  tipos  de 
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células sanguíneas, sendo a prevalência menor também no 

sexo masculino (FREITAS, F. R. N. et al., 2020). 

Frente a realidade de que os indivíduos infectados 

podem ser assintomáticos e ainda assim transmitirem a doença, 

os esforços para contenção da contaminação têm sido 

intensificados. Os pacientes sintomáticos comumente 

apresentam febre, dispneia, mialgia e alteração do paladar, 

além de poderem manifestar sintomas graves referentes à 

síndrome respiratória aguda grave. A população considerada 

como grupo de risco para desenvolvimento das complicações 

incluem gestantes, puérperas, idosos, imunossuprimidos e 

pessoas com comorbidades (BRASIL, 2020). 

Diante da lacuna de informações a respeito dos efeitos 

da Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus (SARS-

CoV) durante a gravidez, observou-se, inicialmente, que era 

menor a quantidade de gestantes infectadas do que a  

população em geral, entretanto, quando acometidas, 

apresentaram-se mais susceptíveis às manifestações mais 

graves da doença (MASCARENHAS et al., 2020). 

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde do Brasil 

incluiu as gestantes como grupo de risco à COVID-19 devido as 

alterações fisiológicas inerentes à gestação, já que elas 

acentuam os quadros infecciosos respiratórios. Como exemplo 

podemos citar o aumento do consumo de oxigênio e elevação 

do músculo diafragma na mulher grávida, o que diminui a 

tolerância materna a hipóxia (CHEN et al., 2020).  

Além disso, a decisão que inclui as gestantes como 

grupo de risco está fundamentada em estudos e conhecimentos 

já consolidados acerca da atividade de outros coronavírus e 

também pelo vírus da gripe pandêmica H1N1 em 2009, onde foi 

relatado que as mulheres grávidas corriam um risco aumentado 

de complicações da infecção pelo vírus H1N1 resultando em 
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índices elevados de complicações e mortalidades 

(MASCARENHAS et al., 2020; CHEN et al., 2020). 

Pesquisas revelam ainda que mulheres grávidas são 

mais vulneráveis aos vírus e geralmente têm pior prognóstico 

nas infecções quando comparadas a mulheres não grávidas 

devido a alterações fisiológicas em vários sistemas do corpo 

durante a gestação, como o sistema respiratório, circulatório, 

secretório e imunológico (ZHAO et al, 2020). 

Em relação aos efeitos da infecção viral no feto, há uma 

grande preocupação com a possível transmissão vertical do 

Sars-Cov-2, ou seja, a passagem da infecção da mãe para o 

filho ainda no útero ou durante o trabalho de parto. Estudos 

mostram que embora o conhecimento sobre os achados 

placentários associados ao novo corona vírus seja escasso e 

ainda que a transmissão vertical não seja confirmada, a 

resposta materna à infecção pode levar à resposta inflamatória 

do feto, conhecida como síndrome da resposta inflamatória fetal 

(FIRS) (ZHAO et al, 2020). Por isso é importante a 

monitorização adequada de gestantes infectadas (ALBERCA et 

al, 2020).   

O Brasil tem sido centro das atenções por ser campeão 

mundial em mortes maternas pela Covid-19. A divulgação de 

uma estudo científico mostrou que de todos os óbitos de 

mulheres grávidas e no puerpério pelo novo coronavírus no 

mundo, 77% ocorreram em território brasileiro. Segundo o 

Ministério da Saúde, até 29 de julho já se tinha 236 mortes 

maternas pela Sars-Cov-2 (135 em gestantes e 101 em 

puérperas) (INARA, 2020). 

Nesse   sentido,   esta   pesquisa   busca   resposta   à  

seguinte questão: quais os efeitos da Covid-19 no período 

gravídico? 
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Assim, este estudo foi proposto com o objetivo de 

identificar o impacto da COVID-19 na gestação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo Revisão Integrativa, 

método de pesquisa com finalidade de reunir e sintetizar 

resultados sobre um tema ou questão de maneira sistemática e 

ordenada, contribuindo para o aprofundamento do 

conhecimento investigado. Para isso, se faz necessário o 

seguimento de etapas como: elaboração da questão de 

pesquisa; amostragem e estabelecimentos dos critérios de 

inclusão e exclusão; categorização dos estudos, análise crítica 

dos estudos selecionados; interpretação dos resultados e a 

síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

Como questão norteadora do estudo elegeu-se a 

seguinte indagação: “Quais os efeitos da Covid-19 no período 

gravídico?” Diante dessa pergunta realizou-se uma busca nas 

bases de dados: PUBMed, Web Of Science, SCOPUS e 

SCIELO. A pesquisa apresentou como direcionamento a 

produção científica nacional e internacional sobre o impacto da 

COVID-19 na gestação. 

Como estratégia de busca foram utilizadas as palavras-

chave que são descritores no Decs e no Mesh: “coronavirus 

infections”, “COVID-19”, “pregnancy complications infectious”, 

“pregnancy” e “labor obstetric”, sendo combinadas utilizando o 

operador boleano “and”. Incluíram-se artigos disponíveis online, 

gratuitos e na íntegra com resumo e texto completo, nos 

idiomas inglês e português, publicados durante o período de 

2020, com foco na temática abordada. 
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Foram excluídos da pesquisa, artigos científicos cujo 

objeto do estudo difere da proposta citada, que não 

contemplaram os critérios de elegibilidade, como também os 

trabalhos repetidos. A realização da coleta de dados ocorreu no 

período de agosto a setembro de 2020. 

Finalizada a etapa da busca de dados, seguiu-se com a 

análise do material encontrado. As publicações foram avaliadas 

pelos títulos, resumos e posteriormente leitura na íntegra dos 

manuscritos, sendo excluídas aqueles em que a temática não 

correspondia a pergunta que norteiava esta pesquisa. 

Encontraram-se 139 artigos como universo da pesquisa, 

após aplicação dos critérios de elegibilidade restaram-se 31 

estudos. Após leitura de títulos e resumos incluíram-se como 

amostra 14 artigos para análise.  

 A tabela 01 apresenta o quantitativo de artigos 

encontrados e selecionados para compor o estudo. 

 

 

Tabela 01. Quantitativo das pesquisas nas bases de dados 

indexadas. 

Base de dados Artigos 
encontrados 

Artigos 
selecionados 

PUBMed 27 2 

Web of Science 1 0 

SCOPUS 109 14 

SCIELO 2 0 

Total 139 16 

Fonte: Dados coletados pelas pesquisadoras. 

 

A organização e seleção das etapas da pesquisa 

encontram-se na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma das etapas da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi analisada nesta Revisão Integrativa a produção 

científica sobre o impacto da COVID-19 na gestação ao longo 

deste ano, por meio da produção nacionalmente e internacional.  

A partir da análise do quadro 1 é possível verificar as 

produções científicas que foram encontradas. Para melhor 

distinção dos artigos, cada um recebeu um código denominado 

pela letra E de (estudo), seguida do número, com ordem 

crescente determinado pelo ano de publicação. 

 

Preparação 
da proposta 

Seleção das bases 
de dados e estudos 

Pergunta da pesquisa 

Necessidade da revisão 

Total de publicações identificadas (139) 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das bases de dados. 

Publicações excluídas (123) 

    Após leitura do título: 92 

   Após leitura do resumo: 28 

   Após leitura completa: 3 

 

 

 

Identificação da 
necessidade da 

pesquisa 

Total de publicações 

(16) 

Tabulação dos dados 

Análise e interpretação dos dados 

Redação do texto 

final 

Publicações incluídas (14) Publicações excluídas  
duplicatas (2) 
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Quadro 01. Descrição dos artigos de acordo com ano de 

publicação, títulos, autores periódico, tipo de estudo e base de 

dados.  
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Por meio da leitura minuciosa dos artigos que 

constituíram a amostra do estudo, foi possível identificar o que 

mais se evidenciou cientificamente em relação aos impactos da 

COVID-19 na gestação, bem como, as consequências desta 

doença infecciosa para os neonatos. 

Os achados foram: óbitos maternos, maior número de 

partos prematuros, cesarianas, preocupações relacionadas a 

possível transmissão vertical e por meio do leite 

materno,embora não haja evidência científica quanto a efeitos 

teratogênicos da SARS-CoV-2 para o neonato.  

Esses efeitos implicam na saúde mental das mulheres 

grávidas pois precisam dá continuidade as consultas de pré-

natal, permanecerem internadas no período do parto e 

realizarem o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento dos neonatos, em plena pandemia. 

De acordo com o estudo de Khalil et al. (2020) as 

mulheres grávidas com COVID-19 possuem características 

clínicas e desfechos semelhantes aos da população em geral. 

Entretanto, um estudo de revisão, evidenciou que a infecção por 

coronavírus possui maior probabilidade de afetar mulheres 

grávidas. As doenças infecciosas respiratórias demonstraram 

um risco aumentado de complicações obstétricas maternas 

adversas do que a população em geral devido às alterações 

fisiológicas ocorridas durante a gravidez (DIRIBA; 

AWULACHEW; GETU, 2020). Concordando com esses 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das bases de dados. 
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achados, Allotey et al. (2020) afirmam que mulheres grávidas 

são potencialmente mais propensas a necessitarem de 

tratamento intensivo para COVID-19. O que demonstra que 

ainda não há um consenso sobre a prevalência de COVID-19 

nessa população.  

Referente aos sintomas, Khalil et al. (2020) apontarem 

que as gestantes apresentaram comumente febre, tosse seca 

e dispneia. Em contrapartida, Gao et al. (2020) em seu estudo 

apontou que a incidência de febre e tosse em gestantes 

infectadas é considerada menor do que na população não 

gravídica, podendo estar associado às alterações no sistema 

imunológico dessas mulheres em decorrência da gravidez, 

entretanto o pequeno tamanho de sua amostra reduz a 

fidedignidade do resultado da sua metanálise. 

Concernente a via de parto, as gestantes diagnosticadas 

com a COVID-19 parecem ter maiores riscos de serem 

encaminhadas para cesariana e terem parto prematuro quando 

comparadas a população grávida não atingida pelo SARS-

COV-2 (GAO et al., 2020; KHALIL et al., 2020). Capobianco et 

al. (2020) em sua revisão sistemática afirma que grande parte 

das mulheres contaminadas pelo vírus apresentam várias 

complicações associadas à gestação, como frequência 

cardíaca e testes fetais não tranquilizadores, ruptura prematura 

de membranas, grandes quantidade de cesáreas e casos de 

placenta prévia. Corroborando com esses dados, Antoun et al. 

(2020) complementam em seu estudo que a COVID-19 além de 

estar associada a alta prevalência de cesarianas e parto 

prematuro, a pré-eclâmpsia é uma condição que se faz 

presente em comparação com gestações sem COVID-19. 

Uma coorte retrospectiva observacional, incluiu 

mulheres com diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 
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durante a gravidez ou período pós-parto e objetivou comparar 

características basais entre dois grupos de mulheres sendo 

hospitalizadas (G1) e não-hospitalizadas (G2). Verificou-se que 

as pacientes do G1 eram significativamente mais velhas e 

tinham um índice de massa corporal pré-gestacional (IMC) 

maior em comparação com o G2: 34,5(11) versus 32(9) 

anos, (p= 0,034) e 27,9 ± 4,7 versus 24,5 ± 4,0 kg/m2, (p= 

0,001), respectivamente. A necessidade de hospitalização para 

COVID-19 aumentou quatro vezes entre mulheres com 

obesidade (OR: 4,3; IC 95%: 1,4-13,2) e quase três vezes maior 

em mulheres latino-americanas (OR: 2,6; IC 95%: 1,1-6.2). 

Concluindo assim, que a infecção por SARS-CoV-2 pode não 

se comportar tão leve como sugerido durante a gravidez, 

especialmente quando fatores como obesidade ou origem 

latino-americana estão presentes (BARBERO et al., 2020). 

Entretanto, uma revisão sistemática da literatura que 

teve como objetivo avaliar as evidências acerca dos efeitos da 

infecção por COVID-19 durante a gravidez, bem como, o 

prognóstico neonatal, identificou que não se pode descartar o 

potencial agravamento das mulheres infectadas pelo SARS-

CoV-2, estando a infecção associada a comorbidades ou não. 

Existe o risco das mulheres desenvolverem distúrbios 

respiratórios ou apresentarem distúrbios do ritmo cardíaco ou 

desequilíbrio ácido-básico, entre outros. O risco de hemorragia 

pós-parto e parto prematuro é significativo. Dos partos 

relatados, a maioria foi submetida à cesariana, destes, um 

número significativo de casos as indicações não foram 

relatadas (SOUZA et al., 2020). 

No estudo realizado por Dana et al. (2020), os primeiros 

sintomas das pacientes com COVID-19 foram febre, tosse, 

dispneia, mialgia e fadiga, enquanto a produção de 
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expectoração, cefaleia, hemoptise e diarreia foram outros 

sintomas menos comuns, corraborando com o estudo de Khalil 

et al. (2020), em que também observou a presença de febre, 

tosse seca e dispneia. Em contrapartida, Gao et al. (2020) em 

seu estudo trazem que a incidência de febre e tosse em 

gestantes infectadas é considerada menor do que na população 

não gravídica, podendo estar associado às alterações no 

sistema imunológico dessas mulheres em decorrência da 

gravidez, entretanto o pequeno tamanho de sua amostra reduz 

a fidedignidade do resultado da sua metanálise.  

  Embora não tenha havido nenhum sinal de infecção 

vertical em bebês, a infecção materna pôde causar problemas 

sérios, como trabalho de parto prematuro e sofrimento fetal. 

Smith et al. (2020) identificaram a incidência de partos 

prematuros, baixo peso ao nascer, cesárea e internação em UTI 

neonatal maior do que a população em geral. Concordando com 

esses achados, Nikpour et al. (2020) verificaram que as 

manifestações comuns incluíram febre, tosse e dores 

musculares, e as complicações do parto foram aumento do 

trabalho de parto prematuro e aumento da cesariana. 

Em relação aos neonatos, sabe-se que a prematuridade 

é a causa mais comum de morbidade e mortalidade desses 

indivíduos, e tendo em vista que sua imaturidade imunológica é 

um alvo para as infecções, a transmissão vertical do SARS-

COV-2 é algo preocupante. No entanto, pesquisas científicas 

revelam uma baixa probabilidade de transmissão vertical 

ressaltando que novos estudos devam ser realizados buscando 

presença de corona vírus nas amostras de líquido amniótico, 

placenta e cordão umbilical das gestantes para entender se ela 

ocorre ou não e em caso afirmativo, como e com que frequência 

(COPOBIANCO et al., 2020; GAO et al., 2020; GRIFFIN et al., 
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2020).  

Percebe-se ainda, evidências insuficientes que 

sustentam a transmissão materno-fetal para mães infectadas 

com COVID-19 no final da gravidez, e o parto vaginal pode não 

aumentar a possibilidade de infecção neonatal (CAO et al., 

2020; SOUZA et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Este estudo possibilitou constatar que as evidências 

acerca do impacto da COVID-19 na gestação e no trabalho de 

parto salientam que as grávidas apresentam sintomatologia 

semelhantes aos da população em geral, no entanto, não se 

pode descartar o potencial agravamento dessas mulheres 

estando a infecção associada a comorbidades ou não.  

Os efeitos da Sars-Cov-2 no período gravídico tem sido 

marcado por óbitos materno, maior número de partos 

prematuros, cesarianas, preocupações relacionadas a possível 

transmissão vertical e por meio do leite materno,embora não 

haja evidência científica quanto a efeitos teratogênicos da 

SARS-CoV-2 para o neonato. Ainda precisam de mais 

pesquisas para confirmar as reais implicações da doença para 

a mãe e o feto.   

Diante disso, se faz importante o  conhecimento dos 

profissionais de saúde sobre a sintomatologia da Covid-19 e 

acompanhem as novas evidências concernente a temática para 

que possam prevenir o agravo dessa enfermidade, intervindo 

antecipadamente por meio de orientações e encaminhamentos 

necessários para cuidar da saúde da gestante e do feto.  
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar na 
literatura cientifica as implicações da histerectomia na saúde da 
mulher e os principais cuidados de enfermagem. Trata-se de 
uma revisão integrativa da literatura. O levantamento dos dados 
ocorreu durante o mês de outubro de 2020. Foram analisados 
artigos científicos disponíveis por meio open access, na íntegra 
nas bases de dados: Scopus, PubMed, EMBASE, Web of 
Science, CINAHL, utilizando os descritores: “Women's Health”, 
“Womens health”, “Hysterectomy”, “Nursing”, disponíveis no 
vocabulário Medical Subject Heading (MeSH), Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS) e Embase subject headings 
(Emtree). A amostra final resultou em 8 artigos. A partir da 
leitura na íntegra dos artigos, emergiram três eixos temáticos 
que foram analisados neste estudo: “Mudanças físicas e 
psicológicas no corpo da mulher pós-cirurgia”; “Uma nova 
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pessoa?” e “Cuidados de enfermagem e uma abordagem 
multidisciplinar”. Os estudos abordavam a impotância de uma 
assistência voltada ao preparo mental das pacientes 
submetidas a cirurgia de histerectomia, pois existem riscos de 
desenvolverem sintomas como depressão e ansiedade pós-
cirurgia.  O estudo possibilitou identificar que os impactos da 
histerectomia estão ligados tanto a fatores físicos, como 
psicológicos. Sob esta perspectiva, os profissionais de saúde, 
em especial a enfermagem, são fundamentais para ajudar a 
mulher a vivenciar essa experiência com o mínimo de riscos 
possíveis e menos danos a saúde mental pós-cirurgia. 
Palavras-chave: Women's Health. Womens health. 
Hysterectomy. Nursing. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O útero é um órgão feminino com funções biológicas, e 

ao longo do tempo assumiu um papel associado ao conceito de 

feminilidade por relacionar-se com o sistema reprodutor 

feminino e a vida sexual, de maneira que a sua perda é refletida 

na autoestima, autoimagem, autoconceito e elementos que 

trazem a sensação de ser mulher (SBROGGIO; OSIS; 

BEDONE, 2005; SILVA; VARGENS, 2016). 

A cirurgia ginecológica mais realizada em países 

desenvolvidos é a histerectomia, que consiste na retirada do 

útero, sendo realizada por indicações de causas malignas, na 

sua maioria por neoplasias malignas de colo e de ovário, ou por 

causas benignas como dismenorreia, endometriose, 

dispareunia, displasia, prolapso uterino e miomas, quando se 

apresentam sintomáticos e com grande volume. Existem vários 

tipos de histerectomia e vias de abordagem cirúrgica, as três 
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principais são: via abdominal por laparotomia, via vaginal e via 

abdominal laparoscópica (COSTA; COSTA, 2017; SALIMENA; 

RIBEIRO, 2019; SILVA; VARGENS, 2016) 

Todavia, como qualquer outra cirurgia, a histerectomia 

pode resultar em impactos na vida das mulheres, além de 

hospitalização prolongada, necessidade de cirurgias 

recorrentes e dificuldade na realização das atividades pós-

operatórias diárias, podem estar associados a distúrbios da 

autoestima prejudicada e depressão. Para cada mulher, a 

cirurgia ginecológica é uma experiência vivenciada de maneira 

distinta. Após a retirada do útero, ocorrem sensações e 

percepções que apontam que a mulher enfrenta uma sequência 

de mudanças no corpo e na consciência de si (RODRIGUES et 

al., 2019; SILVA; VARGENS, 2016). 

Um profissional intimamente ligado a esse processo e 

que tem papel primordial é o enfermeiro, que juntamente com a 

equipe de saúde, assiste a paciente desde o pré-operatório, 

auxiliando a compreender o preparo envolvido no processo 

cirúrgico, e o ato cirúrgico precisamente dito, até o pós-

operatório, com suas restrições e cuidados necessários a 

reconstituição de sua saúde. Ter uma assistência de 

enfermagem adequada pode ajudar a mulher a assimilar melhor 

a situação, o que irá refletir em como ela irá lidar com o período 

perioperatório e que impactos essa cirurgia trará em sua saúde 

(SALIMENA; RIBEIRO, 2019). 

No Brasil, a cada 100 mil mulheres com 20 anos, 122 ou 

mais foram sujeitadas à histerectomia no ano de 2017, foi o que 

revelou a Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde. 

Além disso, a histerectomia ocupa o segundo lugar no ranking 
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de cirurgias mais frequente entre mulheres em idade 

reprodutiva no Sistema Único de Saúde, ficando atrás apenas 

das cesarianas (BRASIL, 2017; MELO et al., 2019). 

Tendo em vista os altos números de mulheres que se 

submetem a cirurgias ginecológicas em decorrência de 

enfermidades, torna-se necessário a elucidação dos impactos 

que procedimentos como a histerectomia podem provocar a 

saúde da mulher. Assim, as mulheres que precisarem vivenciar 

tal situação, já estarão informadas e preparadas para 

alterações fisiológicas e mentais, além de servir como subsidio 

para a criação de programas que ajudem a mulher a lidar com 

fatores pós-cirúrgicos, bem como informá-las antes do 

procedimento. 

Neste sentido, considera-se a relevância do estudo para 

ampla divulgação dos resultados, e assim, elaborar estratégias 

de fomento a manutenção da saúde das mulheres submetidas 

ao procedimento de histerectomia, que sejam feitas de modo 

individual, respeitando as características biopsicossociais da 

mulher. 

O estudo em apreço, objetivou identificar na literatura 

científica as implicações da histerectomia na saúde da mulher 

e os principais cuidados de enfermagem.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, com 

uma abordagem metodológica ampla e conhecimento atual 

sobre a temática, com vista a identificar, analisar e sintetizar os 

resultados de estudos independentes sobre o assunto, 
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contribuindo para uma possível repercussão benéfica, com 

impactos no pensamento crítico da prática diária (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010).  

Para a elaboração da pesquisa científica, foram 

realizadas as seis etapas da revisão integrativa de literatura, 

descrita a seguir de forma sucinta: elaboração da pergunta 

norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de 

dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos 

resultados e a apresentação da revisão integrativa (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010).  

Sendo assim, foi elaborada a seguinte questão de 

pesquisa para orientar o desenvolvimento do estudo: “Quais as 

implicações da histerectomia na saúde da mulher e os 

principais cuidados de enfermagem?”. Os levantamentos dos 

dados ocorreu durante o mês de outubro de 2020. Foram 

analisados artigos científicos disponíveis por meio open access, 

na íntegra nas bases de dados: SciVerse Scopus (Scopus), 

PubMed, EMBASE, Web of Science e Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), utilizando os 

descritores: “Women's Health”, “Womens health”, 

“Hysterectomy” e “Nursing”, disponíveis no vocabulário Medical 

Subject Heading (MeSH), Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e Embase subject headings (Emtree). 

Foram estabelecidos critérios de inclusão para a seleção 

dos estudos: artigos que respondessem ao objetivo do estudo 

e open access e publicados nos últimos cinco anos. Como 

critérios de exclusão adotou-se: revisão de literatura, literatura 

cinzenta (trabalho de conclusão de curso, teses, dissertações e 
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resumos publicados em anais) e disponíveis mediante 

pagamento. 

A elaboração da “figura 1” descreve o processo de 

seleção, elegibilidade e inclusão dos estudos. 

 

Figura 1. Processo de seleção, elegibilidade e inclusão dos 

estudos. 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra final resultou em 8 artigos que abordavam 

temas como: “Mudanças na saúde física e mental após o 

procedimento da histerectomia” (4); “Vida sexual pós-

histerectomia” (1); “Efeito da reflexologia podal na diminuição 



IMPLICAÇÕES DA HISTERECTOMIA NA SAÚDE DA MULHER E OS 
PRINCIPAIS CUIDADOS DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

526 
 

da dor e no alívio dos sintomas de ansiedade” (1); e “Cuidados 

de enfermagem com pacientes pós-cirurgia de histerectomia”.  

Após a leitura na íntegra dos artigos foi possível 

identificar os impactos da histerectomia na saúde mental da 

mulher. Tais achados serão discutidos adiante. 

O quadro abaixo apresenta os artigos encontrados, 

abordando: numeração dos artigos, autor (es)/ ano, o título, a 

base de dados, o periódico e o resumo (Quadro 1). 

 

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

e resumo, 2020. 
Númer

o 

AUTOR/ 

ANO 

TÍTULO BASE 

DE 

DADOS 

PERIÓDICO RESUMO 

1.  SALIMEN; 

RIBEIRO, 

2019. 

Significado 

da 

histerectomi

a para a 

mulher e 

suas 

implicações 

na 

assistência 

de 

enfermage

m 

CINAHL Enfermagem 

Brasil 

A pesquisa teve 

como objetivo 

refletir sobre o 

significado da 

histerectomia 

para as 

mulheres e 

suas 

implicações na 

assistência de 

enfermagem no 

pré-operatório. 

Com a 

metodologia de 

estudo a 

revisão/reflexã

o sobre a 

temática. Foi 

possível 

observar que a 

histerectomia 
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para algumas é 

um momento 

doloroso de 

perda de um 

órgão repleto e 

para outras um 

cessar dos 

sintomas que 

levaram a 

cirurgia. A 

enfermagem 

tem um papel 

fundamental na 

escuta e 

orientações, 

quanto 

atendendo as 

necessidades e 

acolhendo as 

mulheres nos 

pós-

operatórios.  

2.  SILVA; 

VARGEN

S, 2016 

Mulher 

vivenciando 

cirurgia 

ginecológic

a: 

enfrentando 

as 

mudanças 

impostas 

pela cirurgia 

WEB 

OF 

SCIEN

CE 

Revista 

Latino-

Americana 

de 

Enfermagem 

O objetivo da 

pesquisa é 

descrever os 

sentimentos e 

percepções 

decorrentes da 

cirurgia 

ginecológica 

por mulheres e 

analisar como 

elas vivenciam 

as mudanças 

ocasionadas 

pela cirurgia. 

Com método 

estudo 

qualitativo, 
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descritivo e 

exploratório. As 

mulheres após 

a histerectomia 

sentiam-se 

diferentes, com 

alterações na 

percepção de si 

e de seu meio 

social.  

3.  ŞEN et al., 

2016 

The 

information 

requirement

s and self-

perceptions 

of Turkish 

women 

undergoing 

hysterecto

my 

SCOPU

S 

Pakistan 

Journal Of 

Medical 

Sciences 

O objetivo foi 

investigar os 

afetos, as 

necessidades 

de informação e 

a 

autopercepção 

de mulheres 

turcas 

submetidas à 

histerectomia. 

Com método de 

estudo 

transversal 

descritivo. 

Notou-se a 

necessidade de 

informação das 

mulheres e a 

autopercepção 

afetadas 

negativamente 

após a 

histerectomia. 

Recomenda-se 

que a 

enfermagem e 

os profissionais 

de saúde 
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prestem uma 

assistência 

integral   e 

apoio 

psicossocial 

após a 

histerectomia 

4.  LEE; KIM; 

PARK, 

2017 

Psychiatric 

outcomes 

after 

hysterecto

my in 

women with 

uterine 

myoma: a 

population-

based 

retrospectiv

e cohort 

study. 

SCOPU

S 

Archives Of 

Women'S 

Mental 

Health 

O objetivo 

deste estudo foi 

investigar o 

risco de 

transtornos 

psiquiátricos 

pós-operatórios 

em mulheres 

com 

histerectomia 

em 

comparação 

com mulheres 

com cirurgia 

conservadora 

do útero para 

miomas, 

usando dados 

de base 

populacional da 

Coreia do Sul. 

Um estudo de 

coorte 

retrospectivo. 

Observou o 

aumentou de 

risco de 

distúrbios 

psiquiátricos 

em mulheres 

que se 

submeteram a 
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histerectomia 

em 

comparação 

com os 

procedimentos 

de conservação 

do útero em 

mulheres com 

mioma uterino.  

5.  SHIRINK

AM et al., 

2017 

Sexuality 

After 

Hysterecto

my: A 

Qualitative 

Study on 

Women’s 

Sexual 

Experience 

After 

Hysterecto

my 

SCOPU

S 

International 

Journal Of 

Women'S 

Health And 

Reproduction 

Sciences 

Este estudo foi 

realizado para 

explorar a 

experiência 

sexual de 

mulheres após 

histerectomia. 

Trata-se de um 

estudo 

qualitativo 

realizado por 

meio da 

utilização do 

método de 

análise de 

conteúdo. O 

estudo conclui 

a necessidade 

de apoio 

psicológico 

para casais 

antes da 

histerectomia, 

contribuindo 

para o 

esclarecimento 

dos efeitos 

colaterais da 

cirurgia e 

diminuir o 
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medo, como 

também 

ajudando a 

construir uma 

vida sexual sem 

estresse.  

6.  ÖZTÜRK 

et al., 

2018 

The effects 

of 

reflexology 

on anxiety 

and pain in 

patients 

after 

abdominal 

hysterecto

my: A 

randomised 

controlled 

trial 

SCOPU

S 

Complement

ary 

Therapies In 

Medicine 

Este estudo 

teve como 

objetivo 

conhecer os 

efeitos da 

reflexologia na 

dor e nos níveis 

de ansiedade 

após 

histerectomia 

abdominal. 

Método do 

estudo: ensaio 

clínico 

randomizado. 

Com o 

monitoramento 

de três dias, 

observou-se 

diferença 

significativa 

entre os 

grupos: 

experimental e 

controle, em 

termos de 

níveis médios 

de dor e 

escores de 

ansiedade após 

reflexologia. 

Concluindo que 

a reflexologia 
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podal pode ser 

uma 

intervenção de 

enfermagem 

eficaz na 

redução da dor 

e ansiedade de 

pacientes 

histerectomizad

as.  

7.  LAUGHLI

N-

TOMMAS

O, 

Shannon 

K. et al., 

2020 

Long-term 

risk of de 

novo mental 

health 

conditions 

after 

hysterecto

my with 

ovarian 

conservatio

n. 

SCOPU

S 

Menopause O objetivo 

desta pesquisa 

foi estudar o 

risco de longo 

prazo de 

condições de 

saúde mental 

novamente em 

mulheres que 

se submeteram 

à histerectomia 

com 

conservação 

bilateral do 

ovário em 

comparação 

com mulheres 

de referência 

da mesma 

idade. Usando 

o sistema de 

ligação de 

registros do 

Rochester 

Epidemiology 

Project. O 

estudo 

observou que 

mulheres de 
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qualquer idade 

submetidas a 

histerectomia, 

tinha riscos 

aumentado a 

longo prazo de 

desenvolver 

novamente 

sintomas de 

depressão e 

ansiedade, com 

aumento 

significativo em 

mulheres mais 

jovens.  

8.  BAHRI et 

al., 2016 

Depression 

Following 

Hysterecto

my and the 

Influencing 

Factors. 

PUBME

D 

Iranian Red 

Crescent 

Medical 

Journal 

Este estudo foi 

realizado com o 

objetivo de 

investigar a 

relação entre 

histerectomia e 

depressão pós-

operatória, três 

meses após o 

procedimento. 

Trata-se de um 

estudo 

longitudinal. O 

estudo 

observou que 

após os três 

meses pós-

cirurgia a 

pontuação 

média de 

depressão 

tenha 

diminuído, a 

diferença não 
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foi significativa. 

No entanto, foi 

encontrada 

uma relação 

significativa 

entre a 

satisfação com 

o resultado da 

histerectomia e 

o escore de 

depressão pós-

operatória. 

Concluindo que 

a histerectomia 

não apresentou 

relação com 

depressão pós-

operatória três 

meses após a 

cirurgia 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 

 

A partir da leitura na íntegra dos artigos, emergiram três 

eixos temáticos que foram analisados neste estudo: “Mudanças 

físicas e psicológicas no corpo da mulher pós-cirurgia”, “Uma 

nova pessoa?” e “Cuidados de enfermagem e uma abordagem 

multidisciplinar”. Sendo possível discorrer sobre as implicações 

da histerectomia na saúde da mulher e os principais cuidados 

de enfermagem.  

 

Mudanças físicas e psicológicas no corpo da mulher pós-

cirurgia 

 

Os estudos apontam que a histerectomia além de causar 

mudanças fisiológicas no corpo da mulher, está diretamente 
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ligada a outros alterações, como sexuais e, sobretudo, 

psicológicas, resultando em sentimentos como: angústia, 

insegurança e medo. É importante destacar que cada mulher 

reage ao processo pós cirurgia de uma forma singular e na 

maioria das vezes, esses impactos estão ligados com a 

mudança no cotidiano de vida após a ocorrência do 

procedimento cirúrgico e no modo como foram preparadas para 

histerectomia (LEE; KIM; PARK, 2017; SALIMENA; RIBEIRO, 

2019). 

Para algumas culturas, o útero tem um significado 

importante não só relacionado a fertilidade, mas também a 

maternidade e feminilidade, sendo assim, a remoção uterina 

total ou parcial é propicia para gerar sofrimento psicológico. As 

condições ginecológicas também são relevantes quanto ao 

comportamento psicológico das mulheres ao realizarem a 

histerectomia, no estudo retrospectivo de Lee, Kim e Cheol 

(2017), demonstra aumento do risco de depressão após a 

cirurgia. Além disso, o estudo aborda que a deficiência de 

estrogênio pode culminar em uma depressão por meio do 

sistema da serotonina, estando este ligado a diminuição da 

satisfação e identidade sexual, podendo gerar sintomas 

psiquiátricos (LAUGHLIN-TOMMASO et al., 2020; LEE; KIM; 

PARK, 2017). 

Outro fator relevante é a relação da idade e os riscos de 

ansiedade e depressão. Nesses achados, foram mencionados 

que quanto mais jovem a mulher é submetida a cirurgia, mais 

chances ela tem de desenvolver algum trauma psicológico à 

longo prazo. Sendo assim, é importante a necessidade de um 

apoio psicológico a essas mulheres, para diminuir o impacto 
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causado pelas mudanças no corpo e mente, sejam essas a 

curto e/ou longo prazo, causados pela histerectomia 

(LAUGHLIN-TOMMASO et al., 2020). 

 

Uma nova pessoa? 

 

Silva e Vargens (2016), trazem em seu estudo mulheres 

que relataram suas perspectivas quanto as mudanças de 

personalidade após a retirada parcial ou total de uma parte de 

seu corpo e da frustração de ter que lidar com as marcas, no 

caso, as cicatrizes. Ocorre a partir daí a associação quanto a 

função do órgão que foi alterado, seus aspectos naturais 

biológicos e psicológicos e a mudança para a mulher, no 

quesito de dar uma nova perspectiva de significado e sentido a 

esta parte do corpo (LEE; KIM; PARK, 2017; SILVA; 

VARGENS, 2016).  

A maioria das perspectivas estavam ligada aos aspectos 

socioculturais acerca do papel e características do sexo 

feminino estabelecidos na sociedade, como o processo de 

gerar, parir e amamentar. Além disso, a comparação com 

outras mulheres as fizera sentir uma desvalorização quanto a 

perda da função de reprodução, inteiramente ligada a 

sexualidade feminina (SILVA; VARGENS, 2016).  

Portanto, é notável que o bom convívio social, com 

equipe de saúde, familiares e amigos em tempos de conversa, 

troca de experiência, funcionam como estratégias que 

possibilitam a elas uma maior aceitação, além do apoio que é 

fornecido para essas mulheres. Assim, diminuindo o estresse, 

ansiedade e possíveis sintomas de depressão que podem 
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acarretar significativamente a saúde, a curto e longo prazo 

(SILVA; VARGENS, 2016). 

 

Cuidados de enfermagem e uma abordagem 

multidisciplinar 

 

O acompanhamento da assistência em enfermagem é 

fundamental no que diz respeito a auxiliar a mulher durante 

essas fases, visto que além de estabelecer um vínculo com a 

equipe através da educação em saúde, acolhimento, escuta, 

valorização de sentimentos e emoções da mesma, proporciona 

uma maior facilidade em sua compreensão e enfrentamento 

durante os processos pelos quais irá passar, fornecendo um 

cuidado não só biológico, mas também de sua saúde mental 

(SALIMENA; RIBEIRO, 2019; ŞEN et al., 2016). 

Um estudo sobre a histerectomia e suas implicações 

para a assistência de enfermagem com o objetivo de refletir 

sobre o procedimento cirúrgico bem como suas implicações 

para uma boa prestação de cuidados realizado em 2016, trouxe 

que  a maioria das pacientes submetidas à cirurgia não eram 

informadas quanto ao procedimento, gerando resultados 

negativos a saúde psicológica, como: desconforto, insegurança 

e ansiedade. Portanto, o cuidado desde o momento pré-

operatório é importante para o entendimento da mulher quanto 

ao seu procedimento cirúrgico e todos os momentos pelos quais 

irá passar (SALIMENA; RIBEIRO, 2019). 

Em investigação sobre os altos números de 

histerectomia entre as mulheres rurais de baixa renda na Índia, 

observou-se que tanto as mulheres, quanto a equipe de saúde, 
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tinham uma ideia de que o útero detinha finalidade basicamente 

para a reprodução, além do que o sistema de saúde dessa 

localidade oferecia poucos serviços não invasivos, o que as 

deixavam sem uma variedade de opções. Por serem de zona 

rural e com baixa escolaridade, precisavam trabalhar e cuidar 

dos seus afazeres, ficando a mercê de soluções permanentes 

que garantissem seu trabalho a longo prazo e segurança 

sanitária, com isso a saída seria a histerectomia, um tratamento 

já normalizado para doenças ginecológicas (DESAI, 2016). 

Sendo assim, tendo em vista que tanto as mudanças 

físicas, como as hormonais, sexuais ou psicológicas levam a 

preocupações acerca do sofrimento psíquico, é válido ressaltar 

a importância de prestar uma assistência voltada ao preparo 

mental das pacientes submetidas a cirurgia de histerectomia, 

porém existe limitações quanto a estudos que apresentem 

soluções para amenizar esses impactos à saúde mental das 

mulheres.   

 

CONCLUSÕES  

 

Os estudos concluem que as implicações da 

histerectomia na saúde da mulher estão ligadas tanto a fatores 

físicos e psicológicos, destacando que cada mulher vivencia de 

maneira diferente e por conseguinte tem impactos distintos. 

Ademais, evidenciou-se a importância do cuidado de 

enfermagem no preparo pré-operatório quanto ao repasse das 

informações adequadas antes do procedimento, o que pode 

evitar efeitos como desconforto, insegurança e ansiedade. Sob 

esta perspectiva, os profissionais de saúde podem atuar como 
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agentes fundamentais para ajudar a mulher a vivenciar essa 

experiência com o mínimo de riscos possíveis e menos danos 

a saúde mental pós-cirurgia. 
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RESUMO: O envelhecimento da população brasileira ocorre em 
um ritmo bastante acelerado. Sendo essa fase permeada por 
mudanças fisiológicas e hormonais que repercutem em 
alterações físicas e psicológicas. Nesse cenário, insere-se a 
menopausa, uma fase vivenciada e temida pelas mulheres que 
resulta no surgimento de diversos sintomas, dúvidas e 
incertezas relacionadas ao corpo e a  manutenção da 
sexualidade. Assim, o presente estudo objetiva analisar na 
literatura científica a percepção das mulheres idosas sobre os 
aspectos que envolvem a menopausa e a sexualidade.  
Consiste em uma revisão integrativa da literatura, realizada em 
outubro de 2020, utilizando dez estudos indexados nas bases 
de dados, publicados nos últimos cinco anos. A maioria dos 
estudos ressaltam as diversas percepções das mulheres sobre 
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a sexualidade durante a menopausa, revelando os fatores, 
estigmas e vulnerabilidades que interferem e repercutem na 
vivência da sexualidade durante o envelhecimento. Evidenciam 
ainda, a ineficácia das consultas referentes à abordagem da 
sexualidade e a importância do preparo dos profissionais que 
atuam na atenção primária, visando uma possível 
implementação das orientações relacionadas a menopausa e a 
sexualidade destinadas as mulheres idosas. Destarte, é 
necessário a construção de vínculos efetivos entre profissional 
e usuária, priorizando consultas individuais e ações educativas 
mais efetivas que possibilitem a vivência da menopausa e da 
sexualidade pelas mulheres idosas de forma mais saudável, 
segura e prazerosa.   
Palavras-chave: Saúde da Mulher. Sexualidade. Menopausa. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem envelhecendo em um ritmo veloz, exigindo  um 

preparo da sociedade e dos profissionais de saúde para lidar com 

situações específicas do envelhecimento como, por exemplo, as 

necessidades relacionadas à saúde sexual e sexualidade. Dessa 

forma,  o assunto gera dúvidas e receios, pois na maioria das vezes, 

é analisado de forma reservada por ser um assunto íntimo, sendo 

visto como um tabu e motivo de conflito entre as gerações. Assim, os 

idosos são considerados assexuados, ou seja, que não tem mais 

comportamento sexual ativo ou não possuem mais essa necessidade 

(SANTOS, 2017). 

A visão socialmente difundida vincula o sexo à juventude. 

Dessa forma, muitos profissionais que atuam na assistência à saúde 

acreditam que mulheres mais velhas não são sexualmente ativas, ou 

costumam atribuir qualquer dificuldade na prática sexual aos sintomas 

próprios da menopausa, considerando apenas os  aspectos  biológico, 
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desconsiderando as dimensões psicológicas e sociais que poderiam 

estar interferindo na vida sexual dessas mulheres (FELTRIN; VELHO, 

2016). 

Os profissionais não têm como rotina, em suas consultas 

realizar questionamentos sobre aspectos ligados à sexualidade e à 

prática sexual dos pacientes, e principalmente quando são idosos. 

Isso porque a atenção à saúde tem enfoque na queixa ou na doença 

(SANTOS, 2017). 

Pesquisas recentes afirmam que a sexualidade não cessa  ao 

longo da vida, pois a sexualidade não se limita às funções 

reprodutivas, ela liga-se a fatores como a realização do desejo que 

não se esgota com o passar dos anos (CREMA; TILIO; CAMPOS, 

2017). 

Em nosso País, cerca de 28 milhões de pessoas estão na faixa 

etária dos 60 anos ou mais, representando 13% da população do 

Brasil.Tal percentual tende a crescer nas próximas décadas, segundo 

a Projeção da População, divulgada em 2018 pelo IBGE (BRASIL, 

2019). 

Nessa conjuntura evidencia-se a menopausa, definida como a 

fase que finaliza o período climatérico ocorrendo geralmente aos 50 

anos, sendo o último ciclo menstrual. Esse processo pode ocorrer em 

fases não esperadas sem que a mulher esteja dentro da faixa etária 

mais comum de acontecer, representando um sinal de 

envelhecimento prematuro, ou uma menopausa induzida a qual surge 

de forma artificial, após procedimentos clínicos ou cirúrgicos (VIEIRA 

et al., 2018).  

 Essa forma induzida  implica na redução ou ausência da 

produção hormonal ovariana que ocorre quando os ovários cessam a 

produção de folículos que posteriormente se transformam em óvulos. 

Tais folículos produzem dois hormônios, o estrogênio e a 
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progesterona. Por volta dos 40, 50 anos da mulher, a progesterona 

deixa de ser fabricada e o primeiro sintoma é a irregularidade 

menstrual (VIEIRA et al., 2018). 

Tal fase é caracterizada como uma condição física, a qual a 

maioria das mulheres sentem-se deprimidas, irritadiças, confusas, 

cansadas, insones, com ossos frágeis, a libido reduzida e secura 

vaginal, apresentando dificuldades de excitação e orgasmo, 

alterações no funcionamento sexual e oprimidas por calores e ondas 

de suor noturno. Elas vivenciam a menopausa de diversas formas, 

dependendo de suas características pessoais e do contexto cultural, 

social e histórico em que elas inserem-se na meia-idade (FELTRIN; 

VELHO, 2016). 

Nesse contexto, o corpo e a sexualidade se interligam no 

processo do envelhecimento feminino, assim os sintomas da 

menopausa muitas vezes podem interferir diretamente na vida e na 

atividade sexual. Sendo a  sexualidade um aspecto importante na 

qualidade de vida nesse período, pois as alterações hormonais 

influenciam a libido das mulheres (SANTOS, 2017; PERONE et al., 

2019). 

Desse modo, torna-se necessário o desenvolvimento de 

ações de saúde voltadas para atenção específica e integral dessa 

população. Visando assim, atender suas demandas e necessidades, 

dentre elas as relacionadas à menopausa e suas implicações para a 

sexualidade feminina em idosas (CREMA; TILIO; CAMPOS, 2017). 

Perone et al. (2019),  afirmam que a análise limitada do 

assunto no ambiente assistencial, as hipóteses inadequadas criadas 

pela sociedade e, consequentemente, pelos profissionais repercute 

na existência de barreiras entre essas mulheres e o serviço de saúde, 

deixando-as sem amparo, apoio e espaço para discutir suas questões 

pessoais e sexuais.  
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Entretanto, apesar desse contexto, muitas mulheres 

continuam com a vida sexual ativa, tornando-se mais suscetíveis a 

contraírem infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), pois 

acreditam que o uso do preservativo está relacionado apenas a 

reprodução (PERONE et al., 2019). 

Assim, partindo da necessidade de compreender e discutir 

sobre os riscos e vulnerabilidades associados a menopausa e a 

sexualidade aos quais as mulheres idosas encontram-se expostas e 

para analisar o método de abordagem que os profissionais de saúde 

realizam durante a assistência, tornou-se imprescindível o 

desenvolvimento dessa pesquisa.  

Destarte, o presente estudo tem por objetivo investigar a 

percepção das mulheres idosas sobre os aspectos que envolvem a 

menopausa e a sexualidade.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa em questão consiste em uma revisão integrativa 

da literatura, realizada em outubro de 2020, através das bases de 

dados e bibliotecas virtuais, tais como Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Google Acadêmico, Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem 

(BDENF), Portal de Periódicos Capes  e Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), por meio dos seguintes descritores (DECS) 

Descritores em Ciências da Saúde: Atenção Integral à Saúde da 

Mulher, sexualidade, menopausa, termos estes relacionados por meio 

do conector booleano “AND”.  

Para a seleção dos artigos  foram utilizados os seguintes 

critérios de inclusão: artigos completos que abordassem a temática; 

nos idiomas espanhol, inglês e português e período dos últimos cinco 
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anos. Como critérios de exclusão foram estabelecidos: materiais que 

apareceram repetidamente; que não abordaram  a temática, não 

responderam a questão norteadora e não atenderam o objetivo 

proposto; não disponibilizados na íntegra e que não estava no período 

de tempo estabelecido.  

Para a sumarização da revisão da literatura, o estudo seguiu 

as seguintes etapas: 1) Identificação da temática de interesse; 2) 

Formulação da pergunta norteadora “Quais os fatores que limitam a 

compreensão da mulher idosa sobre os aspectos que envolvem a 

menopausa e a sexualidade?”; 3) Estabelecimento do cruzamento 

dos descritores; 4) Seleção dos artigos considerados mais relevantes 

na abordagem da temática proposta e que atendiam aos critérios de 

inclusão; 5) Definição das informações extraídas por meio da leitura 

dos estudos existentes nas bases de dados; 6) Elaboração da síntese 

dos elementos textuais a partir das informações extraídas.  

Ao relacionar os descritores  nas bases de dados observou-se 

inicialmente um número de 356 artigos. Após considerar os critérios 

de inclusão e exclusão foi realizada uma análise rigorosa dos 

materiais selecionados a fim de atender o objetivo proposto, e desses 

apenas 10 artigos foram considerados aptos a constituir a revisão 

integrativa. 

Diante disso, foi construído um instrumento para condensação 

dos achados do levantamento bibliográfico e análise quantitativa. O 

instrumento foi composto por três frações objetivando a descrição dos 

artigos filtrados, a saber: título, objetivo e principais resultados e 

conclusão. Estes foram organizados e dispostos a seguir no quadro 

01.  

Assim, a análise qualitativa  foi realizada por meio da 

elaboração de categorias temáticas, elecando as informações mais 

relevantes e discutidas sistematicamente à luz da literatura  
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especializada na temática, considerando dados significativos 

relacionados a percepção das mulheres idosas sobre os aspectos que 

envolvem a menopausa e a sexualidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A palavra sexualidade está diretamente ligada à valorização do 

corpo, da vida sexual, do carinho e do afeto, que não termina com o 

envelhecimento. Ela não é apenas a expressão do ser biológico, 

relaciona-se com o corpo, com  os desejos, pensamentos, autoestima. 

Caracterizando assim, a vontade de viver, praticar exercícios, viajar, 

namorar, podendo ser expresso de várias maneiras, conforme a 

necessidade de cada indivíduo (SOUZA et al., 2019). 

  Para Crema; Tílio e Campos (2017), durante o processo do 

envelhecimento feminino algumas alterações hormonais e fisiológicas 

consideradas típicas do envelhecimento feminino, especialmente 

comprovadas a partir do declínio da produção de estrogênio (que 

pode ocorrer durante a menopausa e causar em longo prazo prejuízos 

para a resposta sexual feminina), causando na maioria das vezes, a 

redução da frequência sexual e do desejo sexual, e o aparecimento 

de sintomas desagradáveis como dores e ressecamento vaginal.  

 A concepção da sexualidade é demarcada pelo processo 

histórico, sendo influenciada por vários princípios, como a família, a 

sociedade e a igreja. Sendo vista como algo impuro, relacionada 

exclusivamente à reprodução e não ao prazer. Sendo esta percepção 

uma evidência que pode limitar o diálogo entre as idosas e os 

profissionais de saúde tornando-se um tema obscuro, vivenciado, 

mas não discutido (SOUZA et al., 2019). 
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Após a leitura dos artigos na íntegra, foi organizada uma 

síntese quantitativa, com as principais características dos artigos no 

quadro (01) apresentado a seguir. 

  

Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados conforme ano de 

publicação, título, bases de dados, objetivos e principais resultados. 

 

 

 
TÍTULO 

BASE   
OBJETIVOS 

 
PRICINCIPAIS 
RESUTADOS 

2015 

1.Sexualidade 
da mulher 
idosa 

Bibliotec
a Virtual 

de 
Saúde  

Discutir o 
impacto da 
transição 
psicossocial 
característica 
do processo 
de 
envelhecimen
to sobre a 
função sexual 
feminina.  

O menor interesse sexual 
pode ser atribuído à 
avaliação negativa das 
alterações corporais e de 
aparência física na mulher 
idosa e a perda de 
relações íntimas. Saúde 
aumenta a expectativa de 
vida sexual ativa. A 
necessidade de amor, 
amizade e contato físico, 
assim como o medo da 
solidão permanecem ao 
longo da vida, tornando 
importante a 
caracterização dos fatores 
envolvidos na motivação 
sexual dessa população.     

2016 

2.Representa-
ções do corpo 
feminino na 
menopausa: 
estudo 
etnográfico 
em um 
hospital-

Portal de 
Periódic

os 
Capes 

Analisar 
como a nova 
perspectiva 
sobre a 
menopausa 
aparece no 
contexto de 
atendimento 

 
São  apresentadas 
evidências da construção 
do conhecimento médico-
científico sobre a 
menopausa a partir de um 
padrão masculino de 
normalidade,  que 
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escola 
brasileiro. 

do 
Ambulatóriod
e Menopausa 
do Centro de 
Atenção 
Integral à 
Saúde da 
Mulher.  

representa o corpo 
feminino como doente e 
inferior. 

3. O ínicio, o 
fim e o meio: 
algumas 
concepções e 
imagens de 
estudantes da 
EJA sobre 
menstruação, 
menopausa e 
climatério.  

Portal de 
Periódic

os 
Capes 

 
 

 

Analisar as 
concepções 
de estudantes 
do EJA sobre 
fenômenos 
do ciclo 
menstrual 
feminino.  

Predominam imagens 
negativas sobre os 
fenômenos da 
menstruação e da 
menopausa, indicando a 
necessidade de trabalhos 
que permitam a 
ressignificação desses 
fenômenos.   

  2017  

4.Saúde 
sexual e 
sexualidade 
de mulheres 
idosas: 
revisão de 
literatura 

 

 
Google 

Acadêmi
co 

Identificar na 
literatura os 
aspectos 
gerais 
abordados 
acerca da 
saúde sexual 
e 
sexualidade 
entre 
mulheres 
idosas. 

Percebe-se que o assunto 
se mantém como um tabu, 
em todas as partes do 
mundo, cabendo aos 
profissionais de saúde a 
necessidade de discutir 
sexo e sexualidade com 
mais naturalidade e 
clareza inserindo-o no 
contexto das avaliações de 
saúde de idosos. 

5. 
Repercussões 
da Menopausa 
para a 
Sexualidade 
de Idosas: 
Revisão 
Integrativa da  
Literatura 

SciELO 
 

Apresentar 
uma revisão 
integrativa da 
literatura 
científica 
nacional e 
internacional 
sobre as 
possíveis 
repercussões 
da 

Notou-se predominância 
de pesquisas voltadas 
para a avaliação e 
quantificação das 
possíveis patologias e 
sintomas biológicos que 
afetam a sexualidade 
(redução da libido, de 
lubrificação e de 
orgasmos, por exemplo). A 
maioria delas aponta para 



MENOPAUSA E SEXUALIDADE NA PERCEPÇÃO DA MULHER IDOSA: 
UMA REVISÃO 

551 
 

menopausa 
para a 
sexualidade 
de idosas 

a importância da análise 
conjunta de aspectos 
biológicos, psicológicos, 
sociais, culturais e 
individuais para a 
compreensão das suas 
distintas influências na 
sexualidade das idosas. 

2018 

6. Vivenciando 
o climatério: 
percepções e 
vivências de 
mulheres 
atendidas na 
atenção básica 

 
LILACS 

Apreender as 
percepções 
de mulheres 
que 
vivenciam o 
climatério.  

Notou-se as percepções 
das mulheres que 
vivenciam o climatério em 
duas categorias: 
Vivenciando o climatério e a 
menopausa: sinais e 
sintomas; e Tratamento 
utilizado no climatério. 

7. Demandas 
de mulheres no 
climatério na 
Estratégia 
Saúde da 
Família: estudo 
descritivo 
 

Portal de 
Periódicos 

Capes 

Conhecer as 
principais 
demandas de 
mulheres no 
climatério, 
atendidas na 
Atenção 
Primária à 
Saúde, a 
partir dos 
relatos dos 
profissionais 
de saúde.  

As principais demandas 
foram: problemas 
conjugais, perda de 
libido,dispareunia,resseca
mento, atrofia vaginal. A 
atenção à saúde deve 
considerar as questões do 
âmbito da sexualidade para 
poder contribuir para a 
saúde sexual das fases do 
climatério.    

2019 

8.A percepção 
da mulher 
idosa sobre a 
sexualidade na 
velhice no 
atual cenário 
da maior 
longevidade e 
envelheciment
o populacional 
- estudo de 

 
Google 

Acadêmico 

Analisar a 
percepção 
das mulheres 
a partir dos 60 
anos em 
relação a sua 
sexualidade, 
discutindo 
questões 
sobre 
relacionament

Notou-se a racionalização 
sobre manter ou ter um 
relacionamento 
amoroso/sexual na terceira 
idade, caso não tenha uma 
parceria, em virtude de um 
maior empoderamento das 
mulheres idosas, devido a 
estabilidade financeira e 
autonomia adquiridas 
nesta fase. Observou-se o 



MENOPAUSA E SEXUALIDADE NA PERCEPÇÃO DA MULHER IDOSA: 
UMA REVISÃO 

552 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

A apresentação qualitativa dos resultados foi organizada por 

meio de duas categorias temáticas, visando uma melhor 

compreensão, são elas: Categoria I- Percepção das mulheres idosas 

sobre a menopausa e sua influência na sexualidade. Categoria II- 

caso no 
município de 
Natal/RN 

os e a  
mudança de 
papeis. 

uso da fidelidade como 
escudo para as ISTs e que 
ainda cabe ao homem a 
manutenção do “comando” 
das preferências sexuais e 
uso do preservativo. 

9.Envelhecime
nto, 
sexualidade e 
cuidados de 
enfermagem: o 
olhar da 
mulher idosa 

 
SciELO 

Analisar a 
percepção da 
mulher idosa 
sobre 
sexualidade e 
a prática do 
cuidado de 
enfermagem 
nesse 
contexto. 

Notou-se que as idosas 
têm receio de falar sobre 
sexualidade, 
principalmente com os 
profissionais da saúde. 
Pelas próprias influências 
da sociedade, muitas 
vezes excluem essa 
temática do cuidado da 
saúde da mulher idosa. 

2020 

10.Sexualidade 
feminina na 
menopausa: 
um olhar de 
maior 
visibilidade 

 
Google 

Acadêmi-
co 

Analisar a 
percepção 
das mulheres 
sobre 
sexualidade 
no período da 
menopausa. 

Observou-se a partir dos 
dados obtidos e avaliação, 
que muitas idosas não 
reconhecem a menopausa 
como um processo 
fisiológico, sendo 
perceptível que o processo 
de  alterações da 
menopausa, 
envelhecimento e a falta de 
informações tiveram 
impacto negativo e 
significante na diminuição 
da sexualidade na idosa. 
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Analisando os Fatores que interferem na sexualidade da mulher idosa 

e as possíveis intervenções assistenciais.   

 

Categoria I- Percepção das mulheres idosas sobre a 

menopausa e sua influência na sexualidade. 

 

Segundo o estudo de Souza et al. (2019), as idosas se sentem 

reprimidas pela sociedade para falar sobre a sexualidade, pois, muitas 

vezes, são julgadas, acarrentando o sentimento de “vergonha” 

quando conversam sobre o tema. Assim, devido ao preconceito de 

abordar esse assunto na terceira idade, muitas vezes as dúvidas e a 

vontade de adquirir  mais conhecimento são disfarçadas.  

Nessa perspectiva, Crema,Tílio e Campos (2017), afirmam 

que a resposta sexual de mulheres que vivenciaram a menopausa 

natural, se apresenta de forma satisfatória principalmente em relação 

a excitação e ao orgasmo. Possuem melhores índices de bem-estar 

sexual e qualidade de vida quando comparadas às mulheres que 

realizaram cirurgicamente a retirada total ou parcial do útero 

(histerectomia), as quais apresentam a redução da lubrificação 

vaginal. 

Segundo Araújo; Camargos; Wong, (2019), as idosas que se 

permitem ousar (ou relaxar) entre as quatro paredes conjugais, não se 

limitando a uma rotina sexual, podem enxergar novas possibilidades 

do corpo e do relacionamento. Possibilitando uma melhor vida sexual 

para o casal, após os 60 anos, ressignificando assim, um  novo 

começo para sua vida íntima e, por vez, para a vivência da 

sexualidade que encontra-se atrelada ao determinante da Qualidade 

de Vida (QV) e do bem-estar individual. 

A maioria das mulheres relaciona a prática sexual à existência 

de um relacionamento e, por consequência, ao exercício da 
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sexualidade e os cuidados necessários para prevenir as ISTs 

(ARAÚJO; CAMARGOS; WONG, 2019). Assim, a percepção da 

continuidade das relações sexuais de mulheres idosas encontra-se na 

maioria dos casos, vinculada a situação conjugal (CREMA; TILIO; 

CAMPOS, 2017). 

Para Araújo; Camargos; Wong (2019), o cansaço emocional 

ocasionado pelo desgaste cotidiano em razão de atitudes como: falta 

de atenção, carinho, diálogo, interação entre o casal, decepções, o 

sentimento de rejeição em momentos que a mulher deseja um contato 

mais íntimo, reduz a vida sexual do casal. Afetando assim, a Saúde 

Sexual, podendo comprometê-la, surgindo assim o “óbito” sexual. 

Por outro lado, ressalta-se que nas situações em que os 

cônjuges dessas idosas são impossibilitados de realizarem o ato 

sexual devido a incapacidades e limitações físicas, essa prática é 

substituída pelo companheirismo, cuidado, afeto, carinho e amor 

(ARAÚJO; CAMARGOS; WONG, 2019). 

Em relação a menopausa, constata-se a evidência de um 

conhecimento médico-científico pautado mediante o padrão 

masculino de normalidade, sendo o corpo feminino considerado 

doente e inferior (FELTRIN; VELHO, 2016).  

Assim sendo, predominam imagens negativas referentes aos 

fenômenos da menstruação e da menopausa, sendo preciso incluir 

alternativas que possibilitem a ressignificação desses elementos 

(BRASIL; BRASIL, 2016).  

Segundo Crema; Tílio e Campos (2017), a maioria das 

mulheres evidencia a menopausa como uma experiência negativa, 

sendo associada a redução do desejo e do prazer sexual, às 

mudanças estéticas, à perda da atração e da sensualidade e 

principalmente a modificação do papel social feminino. 
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Nesse contexto, muitas mulheres que sofreram mudanças 

fisiológicas e hormonais se declaram sexualmente insatisfeitas, 

apresentando ainda, bem-estar psicológico e vitalidade 

comprometidos (CREMA;TILIO; CAMPOS, 2017). Entretanto,  na 

ausência de morbidades ou efeitos adversos de alguma medicação 

essas alterações não costumam trazer entraves sexuais significativos 

(ARAÚJO; CAMARGOS; WONG, 2019). 

Assim, a menopausa pode promover repercussões mais 

favoráveis para a sexualidade das mulheres. As idosas com maior 

nível educacional e acesso às informações demonstram atitudes mais 

positivas em relação à menopausa e a própria sexualidade (CREMA; 

TILIO; CAMPOS, 2017). 

Categoria II- Analisando os Fatores que interferem na 

sexualidade da mulher idosa e as possíveis intervenções 

assistenciais.  

 

Evidencia-se que durante o processo de envelhecimento o 

interesse sexual pode encontrar-se reduzido em razão da avaliação 

negativa associadas as alterações corporais e da aparência física na 

mulher idosa e, ainda da ausência das relações íntimas. Constata-se 

que a existência da saúde permite o prolongamento da expectativa de 

vida sexual ativa, tornando-se necessário as demonstrações de afeto, 

amor, amizade e o contato físico. No entanto, o medo da solidão 

permanece ao longo da vida, sendo preciso compreender os fatores 

que envolvem a sexualidade desse grupo populacional (FLEURY; 

ABDO, 2015).   

A qualidade da sexualidade das mulheres idosas sofre a 

interferência de diversos fatores, dentre eles destaca-se: a falta de 

informação, a vergonha e o preconceito delas mesmas em relação à 
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sua idade. Esses fatores dificulta a discussão sobre o tema com os 

profissionais de saúde (SOUZA et al., 2019). 

Informações sobre sexualidade na menopausa é um assunto 

íntimo e escasso na sociedade, não sendo as informações 

compartilhadas entre casais, pais, amigos. Assim, na maioria das 

consultas médicas as mulheres dialogam apenas  sobre a 

menopausa, seus sintomas e o tratamento hormonal (SILVA et al., 

2020). 

Desse modo, algumas mulheres afirmaram que após a 

menopausa foram estimuladas a buscar maior autonomia, mudanças 

e novas conquistas, inclusive no que se refere à sexualidade. 

Redescobriram seus próprios corpos, possibilidades de prazer, 

satisfações dos seus desejos e autocuidado, reconheceram-se mais 

vaidosas e livres dos ciclos menstruais e da possibilidade de gravidez 

(CREMA; TILIO; CAMPOS, 2017). 

Assim, possuir apetite sexual depois da menopausa não deve 

ser considerado enfermidade, mas sim, uma situação normal, 

entretanto, muitas idosas sofrem discriminação por expressarem sua 

“fogosidade” sexual nesse período de vida (ARAÚJO; CAMARGOS; 

WONG, 2019). 

A sociedade na maioria das vezes associa essa “fogosidade” 

ao sinônimo de doença e de comportamento inadequado, que pode 

levar aquelas que ainda sentem desejo sexual a sentirem-se 

impedidas de procurar os serviços médicos para verificar sua 

condição clínica (ARAÚJO; CAMARGOS; WONG, 2019). 

Segundo as idosas que frequentam as unidades de saúde, os 

profissionais de enfermagem dialogam reduzidamente sobre o tema, 

a maioria das atividades coletivas de educação em saúde, são 

voltadas para diabetes mellitus e HAS. Assim, não orientam 

adequadamente, pois cada idosa tem sua particularidade e seu modo 
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de encarar o envelhecimento. É importante expor seus desejos e 

principalmente expor a vontade de viver intensamente “a melhor 

idade” (SOUZA et al., 2019; SILVA et al., 2020). 

Para elas, o preconceito da sociedade atrapalha muito a 

relação entre profissional de saúde e paciente, pois se não há 

formação de vínculo de respeito e confiança, as idosas tendem a não 

expor suas dúvidas e opiniões por medo do julgamento que será feito 

a seu respeito (SOUZA et al., 2019). 

De acordo com o estudo de Crema; Tilio; Campos (2017), 

observou-se uma forte associação da menopausa às patologias e 

suas influências para a sexualidade ao longo do envelhecimento, 

causando  a necessidade da medicalização para o enfrentamento dos 

sintomas. 

Assim, o enfermeiro é o profissional que está mais presente 

em diversos contextos do cuidar, entre os quais destaca-se a 

assistência à saúde da mulher na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Desenvolve grande parte das atividades dentro da unidade, 

destacando entre elas a promoção do vínculo paciente-enfermeiro 

(SOUZA et al., 2019). 

Torna-se indispensável realizar divulgações e orientações dos 

recursos ofertados para proporcionar o conforto e a segurança 

necessária para a manutenção da vida sexual. Nesse contexto,  

dentre esses recursos o Ministério da Saúde, por exemplo, 

disponibiliza o gel lubrificante, e muitas mulheres desconhecem sua 

existência, por falta de informações sobre a disponibilidade gratuita, a 

forma de utilizar e os benefícios do seu uso nesse período de 

modificações fisiológicas no corpo da mulher (VIEIRA et al., 2018). 

O desrespeito em relação à expressão e à vivência da 

sexualidade mostra-se muito temido pelas idosas. Afetando 

diretamente o comportamento desse grupo ao procurar os serviços de 
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saúde. Diminuindo assim, a frequência e a regularidade das consultas 

com profissionais de enfermagem visando  tratar essas questões, 

além de existir o receio em consultar-se com enfermeiros do sexo 

masculino (SOUZA et al., 2019). 

Santos (2017) afirma que dentre os fatores mais preocupantes 

para essa fase, destaca-se a não utilização do preservativo, 

principalmente entre as mulheres acima dos 50 anos. Sendo esse o 

método mais eficaz para evitar a infecção pelo HIV e outras ISTs, pois 

acreditam que seu uso só é relevante como método contraceptivo.  

A população idosa pertence ao  grupo de indivíduos que 

possui especificidades epidemiológicas que podem levar ao 

diagnóstico tardio da infecção pelo HIV. Apresentando assim,  um 

consequente retardo da terapia antirretroviral,  interferindo ainda na 

funcionalidade do sistema imunológico (SANTOS, 2017). 

Assim,  Souza et al. (2019), refere a necessidade dos 

profissionais de saúde, especialmente os de enfermagem  em 

conquistar a confiança e a credibilidade para educar e discutir de 

forma mais efetiva sobre a sexualidade como esse público. 

Formulando estratégia na construção de conceitos que 

idealizem a idosa como pessoa livre para vivenciá-la, desprendida de 

preconceitos, tabus e mitos construídos socialmente (SOUZA et al., 

2019). 

As idosas recomendam que os profissionais de saúde ofertem 

palestras, salas de espera e rodas de conversas entre o grupo de 

idosas da mesma idade, tornando assim, as consultas de 

enfermagem uma oportunidade para o estabelecimento de vínculo e 

confiança, permitindo o esclarecimento das dúvidas referentes à 

saúde sexual (SOUZA et al., 2019). 

Os profissionais devem proporcionar  espaços de escuta 

qualificada destinados as mulheres idosas, visando abordar aspectos 
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referentes à sexualidade, ressaltando os riscos de contrair a 

DST/AIDS, principalmente em razão de comportamentos inseguros 

(SANTOS, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

  

A sexualidade pode ser vivenciada em qualquer fase da vida 

da mulher, não somente em sua juventude, entretanto, diante da 

percepção de mulheres idosas, diversos fatores interferem e 

prejudicam essa etapa, principalmente durante a menopausa.  

 Devido a falta de diálogos e informações qualificadas nas 

consultas, a sexualidade nessa fase vital torna-se um tema obscuro, 

vivenciado muitas vezes de forma negativa, em razão do 

desconhecimento de alternativas que a torne mais prazerosa e 

segura. Nesse período, surgem diversas dúvidas e receios que por 

muitas vezes não são esclarecidos, deixando as idosas expostas a 

possíveis vulnerabilidades e riscos sexuais. 

 Dessa forma, é imperioso que os profissionais de saúde, 

especialmente os enfermeiros, implementem ações de educação em 

saúde e consultas individuais que possibilitem discussões sobre a 

temática com mulheres idosas. Assim, torna-se fundamental o 

desenvolvimento de vínculo, confiança e credibilidade para possibilitar 

a abertura de conversas sobre o tema.  

Destarte, o estudo ressalta a relevância da implementação de 

politicas públicas específicas para as idosas, que vislumbrem e 

sensibilizem um olhar minuncioso dos profissionais sobre as 

necessidade dessas mulheres.  

Desenvolvendo assim, estratégias de cuidado, medidas 

preventivas efetivas e promovendo uma melhor qualidade de vida 
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durante essa fase, possibilitando que a menopausa seja vivenciada 

de forma saudável e a sexualidade de maneira mais prazerosa. 
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RESUMO: Os métodos não farmacológicos são um conjunto de 
práticas, que atuam na promoção do alívio da dor da mulher 
durante o processo de trabalho de parto. A presente revisão 
integrativa teve como objetivo conhecer evidências disponíveis 
na literatura sobre a efetividade dos métodos não 
farmacológicos na fase latente do trabalho de parto, por meio 
de artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados: 
“MedLine”, “Lilacs” e “SciELO”. Foram utilizados os descritores 
“Labor obstetric”, “Labor pain” e “Obstetric nursing”, 
respectivamente, sendo selecionados e analisados 12 estudos 
publicados nos últimos cinco anos, alguns critérios foram 
adotados para a inclusão desses estudos, selecionando os 
artigos que melhor se encaixassem no objetivo da revisão. Os 
principais métodos não farmacológicos utilizados na fase 
latente do trabalho de parto descritos na literatura são as 
práticas da hidroterapia, essências florais de Bach, bola suíça 
e os exercícios perineais, agindo diretamente no conforto e 
alívio da dor. Considerados de aplicabilidade fácil e segura, tais 
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tecnologias aparecem como bons suavizadores em 
contrapartida à tensão e ao estresse. Assim, tais métodos 
conduzem para a conclusão de que valorizar a liberdade da 
mulher, oferecendo-lhe alternativas e medidas de conforto, uma 
importante via na assistência à parturiente em seu trabalho de 
parto. 
Palavras-chave: Labor obstetric. Labor pain. Obstetric nursing. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o parto tinha um caráter íntimo, natural, 

feminino e acontecia no espaço doméstico, houveram muitos 

avanços na medicina, e o parto passou a tornar-se um evento 

clínico, sendo assim, institucionalizado, convertendo o 

processo de parir em algo confuso e desconhecido para as 

mulheres, pois dentro desse âmbito, elas foram perdendo o 

protagonismo. As parturientes tornaram-se reféns dos 

profissionais de saúde, assim por dizer, o que estimulou uma 

cultura pró-cesárea, na qual as mulheres têm dificuldades em 

participar das decisões sobre procedimentos em seu próprio 

corpo, como a posição do parto, quais métodos usar para o 

alívio da dor, do mesmo modo que não se sentem seguras para 

exigir seus direitos frente a opiniões contrárias aos profissionais 

(VALADÃO; PEGORARO, 2020). 

Como uma passagem natural da gestação, o trabalho de 

parto vai acontecer no útero através de uma série de contrações 

ritmadas e progressivas, que irão, pouco a pouco, mover o feto 

do colo do útero para o canal vaginal e, posteriormente, para o 

mundo em que vivemos (DE MELO et a.l., 2019). 

O trabalho de parto consiste em quatro estágios: 

dilatação (dividido em fase latente e ativa), expulsivo, 



MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS NA FASE LATENTE DO 
TRABALHO DE PARTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

564 
 

dequitação e período de Greenberg. O período de dilatação é 

marcado por contrações dolorosas. Na fase latente (que pode 

durar horas ou dias), há contrações uterinas dolorosas, já a fase 

ativa possui contrações ainda mais intensas e com intervalos 

regulares. Na fase expulsiva o colo do útero já atingiu a 

dilatação máxima e a parturiente pode sentir os puxos, que são 

vontades de empurrar. A dequitação é quando ocorre a saída 

da placenta de dentro do útero, após o nascimento da criança. 

Posteriormente, inicia-se o período de Greenberg, que se 

estende até duas horas após o parto (BRASIL, 2017; 

CAUGHEY, 2020; OLIVEIRA et al., 2019). 

Apesar da “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher – Princípios e Diretrizes”, ter como um dos objetivos 

promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e 

humanizada, observou-se na pesquisa feita pela Fundação 

Oswaldo Cruz - “Nascer no Brasil” - que apenas 5% dos partos 

vaginais são naturais e sem intervenções médicas; 36% das 

mulheres receberam ocitocina sintética para acelerar o trabalho 

de parto, o percentual de partos cirúrgicos chegou a 52%, 

sendo 37% a mais da margem recomendada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Mostrando assim, que o Brasil ainda 

não está alinhado com recomendações do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e de organizações internacionais, apresentando 

intensa medicalização e intervenções desnecessárias durante 

o trabalho de parto e parto, assim como um número excessivo 

de cesarianas (BRASIL, 2011; LEAL; GAMA, 2014). 

Intervenções desnecessárias, como o episiotomia, 

fórceps e cesarianas (executada sem justificativa), podem 

provocar traumas e danos à saúde da mulher e da criança. A 

cesariana, por exemplo, pode acarretar agravos como infecção 
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ou morte materna e infantil. Implicações essas que poderiam 

ser evitados caso houvesse uma assistência humanizada que 

respeitasse a fisiologia da gestante em cada estágio do trabalho 

de parto (SOUZA et al., 2019). 

Para isso, é de suma importância que a os profissionais 

de saúde tenham conhecimentos necessários para oferecer um 

cuidado humanizado. Um dos fatores mais marcantes no 

trabalho de parto é a dor, com isso, a equipe precisa ter domínio 

acerca das mais variadas formas de aliviar a dor da gestante, 

reduzindo-a ao máximo possível, contando com métodos não 

farmacológicos e farmacológicos. No entanto, nesta revisão nos 

deteremos apenas aos métodos não farmacológicos (DE MELO 

et al.,2019). 

Nesse sentido, os métodos não farmacológicos, que 

além de amenizarem a dor física, também possibilitam que a 

mulher resgate seu protagonismo no processo do parto ao se 

tornar mais ativa, principalmente na fase latente do processo, 

além de atuar como redutores de sofrimento e aplicação de 

intervenções desnecessárias (CAUGHEY, 2020). 

Nesse contexto, os métodos não farmacológicos podem 

ser usados nas várias fases do processo de parto, a exemplo 

da fase latente. Essa etapa é o início do trabalho de parto (com 

duração subjetiva), esse período é marcado por contrações 

uterinas dolorosas, cólicas na parte inferior do abdômen e perda 

do tampão mucoso. É importante apresentar a parturiente, que 

são admitidas no serviço de saúde na fase latente do trabalho 

de parto, as opções dos métodos para o alívio dessa dor 

conforme as condições da mulher (CAUGHEY, 2020). 

Os métodos não farmacológicos estão se tornando cada 

vez mais populares e vem sendo designado para as mulheres 
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desde a fase latente da dilatação (ou do primeiro estágio do 

trabalho de parto). Sendo assim, esse trabalho se justifica pela 

necessidade de uma maior atenção a aplicação de métodos 

não farmacológicos durante a fase latente do trabalho de parto, 

assim reunir uma série de estudos científicos que comprovem 

a efetividade desses métodos. 

 Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo 

conhecer evidências disponíveis na literatura sobre a 

efetividade dos métodos não farmacológicos na fase latente do 

trabalho de parto. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, com 

método de pesquisa sistemático e ordenado, fundamentada em 

conhecimento científico, permitindo a incorporação de estudos 

independentes e sintetizando informações sobre um delimitado 

tema ou questão, com resultados de qualidade (SOUSA et al., 

2017). 

Para a elaboração da pesquisa científica, foram 

realizadas as seguintes etapas: formulação do 

problema/questão norteadora, a pesquisa na literatura, 

avaliação crítica dos dados, análise dos dados e apresentação 

dos resultados (SOUSA et al., 2017).  

Assim, para atender as etapas do tipo de pesquisa foi 

elaborada a seguinte questão de pesquisa para orientar o 

desenvolvimento do estudo: “Quais os benefícios no uso dos 

métodos não farmacológicos na fase latente do trabalho de 

parto?”. Os levantamentos dos dados ocorreram durante os 

meses de agosto e setembro de 2020. Foram analisados artigos 
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científicos disponíveis por meio open access, na íntegra nas 

bases de dados: Sistema Online de Busca e Análise de 

Literatura Médica (MedLine), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), utilizando os descritores: “Labor 

obstetric”, “Labor pain” e “Obstetric nursing”, disponíveis no 

vocabulário Medical Subject Heading (MeSH). 

Foram estabelecidos critérios de inclusão para a seleção 

dos estudos: artigos que respondessem ao objetivo do estudo, 

open access e publicados nos últimos cinco anos. Como 

critérios de exclusão adotou-se: revisão de literatura, e literatura 

cinzenta, trabalho de conclusão de curso, teses, dissertações e 

resumos publicados em anais.  

A “figura 1” descreve o processo de seleção, 

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

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram incluídos 12 artigos que abordavam temas como: 

“Conhecimento dos métodos não farmacológicos no alívio da 

dor durante o processo de trabalho de parto” (2); “Uso de 

métodos não farmacológicos no alívio da dor durante a 

parturição” (9); e “Comparação do método farmacológico e não 

farmacológico no alívio da dor no processo de trabalho de parto” 

(1). Mediante o número de artigos encontrados infere-se que 

pouco se produz sobre esse assunto, o que demonstra a 

carência de estudos a respeito dessa temática.  
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Após a leitura na íntegra dos artigos foi possível 

identificar os principais métodos não farmacológicos aplicados 

na fase latente do trabalho de parto. Tais achados serão 

apresentados adiante. 

O quadro abaixo apresenta os artigos encontrados, 

abordando a numeração do artigo, título, autor(es), a base de 

dados/ano de publicação e o resumo (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Número, título, autor(es), base de dados/ano de 

publicação e resumo, 2020. 
Númer

o 
TÍTULO AUTOR BASE DE 

DADOS/ANO 
RESUMO 

1.  Care techniques 
for pain relief in 
birthing. 

MARINS et al. LILACS/2020 Pesquisa 
qualitativa e 
descritiva com 
10 puérperas 
internadas, 
com objetivo de 
conhecer as 
tecnologias de 
cuidado no 
alívio da dor no 
processo de 
parturição. As 
puérperas que 
utilizaram das 
tecnologias, 
avaliaram 
como excelente 
e de grande 
valia. Sendo 
esses métodos 
importantes 
para autonomia 
e protagonismo 
durante a 
parturição. 

2.  Vivência de 
mulheres em 
trabalho de 
parto com o uso 

LARA et al. LILACS/2020 Pesquisa 
desenvolvida 
com 30 
parturientes, 
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de essências 
florais 

com objetivo de 
descrever o 
uso de 
essências 
florais como 
terapia não 
farmacológica 
para alívio da 
dor e 
diminuição da 
ansiedade 
durante o 
trabalho de 
parto. 
Constatou que 
o efeito dessa 
terapia 
contribuir para 
redução dos 
sintomas de 
estresse-
medo-tensão e 
aumento do 
bem-estar 
emocional, 
contribuindo 
para o controle 
da dor e da 
ansiedade. 

3.  Conhecimento e 
aplicabilidade 
dos métodos 
não 
farmacológicos 
utilizados pelos 
enfermeiros 
obstetras para 
alívio da dor no 
trabalho de 
parto 

CAMACHO et 
al. 

LILACS/2019 Trata-se de 
uma pesquisa 
de campo, com 
20 enfermeiros 
obstetras, com 
objetivo de 
evidenciar o 
conhecimento 
e aplicabilidade 
dos métodos 
não 
farmacológicos 
no alivio da dor 
na parturição. 
Constatou a 
existência do 
conhecimento 
dos 
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enfermeiros 
sobre os 
métodos não 
farmacológicos
, no entanto, 
pouco 
aplicabilidade, 
devido a 
demanda de 
trabalho e 
estrutura do 
local.  

4.  Conhecimento 
das puérperas 
com relação 
aos métodos 
não 
farmacológico
s de alívio da 
dor do parto. 

ALMEIDA et 
al. 

LILACS/2015 A pesquisa 
envolveu 120 
puérperas para 
avaliar o 
conhecimento, 
verificar a 
opinião e 
identificar a 
técnica mais 
utilizada dos 
métodos. Foi 
avaliado um 
défice no 
conhecimento 
das puérperas 
sobre o 
assunto. 
Quanto a 
aplicação, 
contribuiu tanto 
para o alívio, 
quanto para a 
intensificação 
da dor, no 
entanto 
favoreceu a 
evolução do 
trabalho do 
parto. Sendo a 
técnica do 
banho do 
chuveiro a mais 
utilizada e 
considerada 
efetiva. O 
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estudo 
evidenciou que 
o déficit no 
conhecimento 
não está na 
maternidade, 
mas sim, no 
pré-natal. 

5.  Terapias 
complementare
s no trabalho de 
parto: ensaio 
clínico 
randomizado. 

CAVALCANTI 
et al. 

SciELO/2019 Pesquisa de 
ensaio clínico 
randomizado e 
controlado com 
128 parturiente, 
com objetivo de 
avaliar o efeito 
do banho 
quente de 
chuveiro e 
exercício 
perineal com 
bola suíça 
isolados e de 
forma 
combinada, 
sobre a 
percepção da 
dor, ansiedade 
e progressão 
do trabalho de 
parto. Houve 
um aumento no 
score da dor e 
diminuição da 
ansiedade em 
todas, 
sobretudo no 
banho quente 
de chuveiro. 
Houve o 
aumento da 
dilatação 
cervical e 
contração 
uterina em 
todos os 
grupos, 
principalmente 
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em quem 
utilizou dos 
dois métodos, 
mostrando 
menor duração 
do trabalho de 
parto.    

6.  Efetividade da 
auriculoterapia 
sobre a dor no 
trabalho de 
parto: ensaio 
clínico 
randomizado. 

MAFETONI et 
al. 

SciELO/2019 Trata-se de um 
ensaio clínico 
randomizado, 
paralelo e 
triplo-cego, 
com 102 
parturientes de 
idade 
gestacional ≥ 
37 semanas, 
dilatação 
cervical ≥ 4 cm 
e duas ou mais 
contrações em 
10 min. Com 
objetivo de 
avaliar a 
efetividade da 
auriculoterapia 
sobre a dor na 
fase ativa do 
trabalho de 
parto. 
Concluindo que 
a utilização 
desse método 
mostrou uma 
redução na 
intensidade da 
dor, sendo 
efetivado a 
terapia nessa 
fase. 

7.  Parâmetros 
maternos e 
perinatais após 
intervenções 
não 
farmacológicas: 

MELO et al. SciELO/2020 Trata-se de um 
ensaio clínico 
randomizado 
controlado 
incluindo 101 
gestantes de 
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um ensaio 
clínico 
randomizado 
controlado. 

baixo risco, 
com objetivo de 
analisar os 
efeitos do 
banho quente, 
de exercícios 
perineais com 
bola suíça ou 
de ambos, 
durante o 
trabalho de 
parto em 
parâmetros 
maternos e 
perinatais. 
Concluindo que 
os métodos 
isolados ou 
combinados 
são seguros na 
assistência ao 
parto, pois não 
afetam 
negativamente 
os parâmetros 
maternos e 
perinatais 

8.  Testing the 
Effectiveness of 
Therapeutic 
Showering in 
Labor. 

STARK MEDLINE/201
7 

O estudo teve 
como objetivo 
comparar a 
eficácia do 
banho 
terapêutico 
com os 
cuidados 
habituais 
durante o 
trabalho de 
parto ativo. 
Avaliou-se que 
o método 
reduziu a dor, 
desconforto, 
ansiedade e 
tensão, e 
aumentou de 
forma 



MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS NA FASE LATENTE DO 
TRABALHO DE PARTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

575 
 

significativa o 
relaxamento. 

9.  The effect of 
sacral massage 
on labor pain 
and anxiety: a 
randomized 
controlled trial 

ÇEVIK; 
KARADUMA
N 

MEDLINE/201
9 

Estudo 
experimental 
controlado 
randomizado, 
com 60 
mulheres, com 
objetivo de 
determinar o 
efeito da 
massagem 
sacral na dor 
do parto e na 
ansiedade. 
Avaliando que 
esse método 
diminuiu a dor 
do parto, as 
preocupações 
e ansiedade, e 
levou a 
sensação de 
satisfação, 
afetou 
positivamente a 
percepção do 
parto e não 
teve efeitos 
colaterais 
fetais. 

10.  The effect of 
transcutaneous 
electrical nerve 
stimulation on 
the severity of 
labor pain 
among 
nulliparous 
women: a 
clinical trial. 

SHAHOEI et 
al. 

MEDLINE/201
9 

O estudo teve 
como objetivo 
investigar o 
efeito da 
estimulação 
elétrica 
nervosa 
transcutânea 
na dor do parto 
em mulheres 
nulíparas. 
Amostra total 
de 90 mulheres 
nulíparas. 
Avaliou-se que 
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afetou no alívio 
da dor no 
primeiro e 
segundo 
estágios do 
trabalho de 
parto e 4 horas 
após o parto.  

11.  Pharmacologica
l and Non-
Pharmacologica
l Methods of 
Labour Pain 
Relief—
Establishment of 
Effectiveness 
and 
Comparison. 

CZECH et al. MEDLINE/201
8 

O estudo teve 
como objetivo 
avaliar a 
eficácia dos 
métodos 
farmacológicos 
e não 
farmacológicos 
de alívio da dor 
e compará-los. 
Com amostra 
de 258 
mulheres, 
divididas em 
cada método 
especifico. 
Conclui-se que 
a analgesia 
peridural é o 
padrão-ouro 
para o alívio da 
dor do parto, no 
entanto, o parto 
na água foi 
associado ao 
maior nível de 
satisfação das 
parturientes.  

12.  A randomized 
controlled trial to 
compare the 
effectiveness of 
birth ball usage 
with sacrum-
perineal heat 
therapy in labor 
pain 
management. 

TAAVONI et 
al. 

MEDLINE/201
6 

O estudo teve 
como método o 
ensaio de 
controle 
randomizado 
que foi 
realizado em 
90 mulheres 
primíparas com 
idade entre 18-
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35 anos. O 
objetivo deste 
estudo foi 
investigar os 
efeitos de dois 
métodos não 
farmacológicos
, como a bola 
de parto e a 
terapia térmica, 
no alívio da dor 
do parto. 
Concluiu-se 
que a terapia 
de calor e a 
bola de parto 
podem ser 
utilizadas como 
tratamento 
complementar 
barato e de 
baixo risco para 
a dor do parto. 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 

 

Acerca dos benefícios dos métodos não farmacológicos 

durante o trabalho de parto na fase latente, os estudos apontam 

que há redução nos níveis de estresse, medo e tensão nas 

parturientes que fizeram uso desses métodos, como as 

essências florais de Bach. Além de uma progressão significativa 

no processo de trabalho de parto, com enfoque na diminuição 

da contabilidade de tempo de duração, ao optar-se por fazer 

uso dessas práticas (CAVALCANTI et al., 2019; LARA et al., 

2020). 

Alguns dos métodos mais utilizados como a bola suíça e 

os exercícios perineais, apareceram com mais frequência na 

literatura pesquisada, e foram tidos como agentes 

estimuladores de alívio e satisfação na fase latente do trabalho 
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de parto. Conseguinte, a eficácia de tais práticas transcende o 

momento que se é feito o uso, sendo assim, métodos como a 

bola suíça e/ou os exercícios perineais ajudam tanto em um 

primeiro momento de preparação para o parto, bem como na 

fase latente, chegando algumas vezes até a posteriori 

(TAAVONI et al., 2016). 

A hidroterapia sobreveio como de extrema relevância 

entre as parturientes, fazendo-se notar o conforto 

proporcionado pela água na fase latente, “O parto na água foi 

associado ao maior nível de satisfação da parturiente”, 

perdendo apenas para a analgesia peridural, o imergir em água 

aquecida, o famoso banho quente proporciona benefícios como 

o relaxamento muscular e analgesia, diminuindo assim, o 

estresse momentâneo. Além disso, a utilização das terapias 

térmicas para o alívio da dor, dado como um método inteligente 

chamou atenção pelo baixo custo e pela atuação igualmente 

avaliada da bola suíça pelas mulheres em trabalho de parto 

(CZECH et al., 2018; TAAVONI et al., 2016). 

Ademais, os métodos não farmacológicos apresentam 

altos níveis de confiança, considerados seguros ao prestar a 

assistência necessária, pois não afetam negativamente os 

parâmetros maternos, tão pouco os perinatais de curso normal 

do processo. Além disso, os métodos não são de difícil 

manuseio, ao contrário, sua base mais humanizada e com viés 

holístico possibilita aos profissionais da área desenvolver tais 

competências tranquilamente (MELO et al., 2020).  

O conhecimento de tais terapias complementares é 

pontuado como útil entre os enfermeiros obstetras, levantando 

então uma questão interessante, a pouca aplicabilidade dos 

métodos é algo a ser observado e trabalhado melhor, 
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considerando que esse fenômeno se dê devido à alta demanda 

da área de saúde e a estrutura que por muitas vezes o Sistema 

Único de Saúde (SUS) deixa em déficit com seus usuários 

(CAMACHO et al., 2019).  

Contudo, nesse âmbito, os achados desse estudo 

constataram que as puérperas que fizeram uso dos métodos 

não farmacológicos, atribuíram no geral, uma excelente 

avaliação acerca do uso de tais tecnologias, evidenciando a 

validez e o auxílio no processo de protagonismo e 

empoderamento da mulher no parto. Podendo ser usado como 

um tratamento de suporte e complementar durante o processo 

de parturição, considerados em sua maioria de baixo custo, 

mas que podem transformar o cenário da parturiente, trazendo 

alívio e conforto para esse momento (MARINS et al., 2020; 

TAAVONI et al., 2016).  

Nesse contexto, torna-se importante a produção de 

pesquisas voltadas à área, levando em consideração essas, e 

outras estratégias não farmacológicas que possam ser 

aplicadas na fase latente do processo de parto com ênfase na 

assistência humanizada à parturiente e assim, proporcionar 

uma experiência agradável em momento importante como a 

ação de parir. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os estudos concluem que os métodos não 

farmacológicos aplicados na fase latente trazem inúmeros 

benefícios à parturiente, podendo ser considerada como uma 

prática segura e geralmente de baixo custo, favorecendo assim, 

sua utilização e disseminação tão necessária na área da saúde. 
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Além disso, os métodos se mostraram extremamente coesos 

na fase latente, chegando a beneficiar até às demais fases do 

trabalho de parto. É notório então, que tais métodos trazem 

alívio e satisfação para as parturientes e seu fácil manuseio, 

estimulam práticas humanizadas, alcança um olhar mais 

integral do processo e possibilita uma assistência mais 

completa, cooperando para um momento do parto ímpar e 

especial para intérprete principal, a mulher, devendo ser 

estimulada a sua aplicação pela equipe desde o início do 

trabalho de parto. 
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RESUMO: Os profissionais de saúde da atenção básica têm 
papéis importantes na determinação de estratégias preventivas 
com ênfase na saúde da mulher, por meio da educação em 
saúde, incentivando a participação nos programas de detecção 
precoce para a neoplasia de mama. O presente estudo 
objetivou apresentar uma revisão integrativa acerca do papel da 
educação em saúde na atenção básica frente à prevenção do 
câncer de mama. Trata-se de uma revisão integrativa feita em 
seis etapas, que utilizou a seguinte questão norteadora: “Qual 
o papel da educação em saúde na atenção básica frente à 
prevenção do câncer de mama?”. O levantamento bibliográfico 
foi feito nas plataformas PubMed, BVS, LILACS e SciELO, com 
estudos de 2016 a 2020. Foram obtidos 365 artigos, após os 
critérios estabelecidos, nove estudos foram selecionados para 
compor a revisão integrativa, sendo oito da BVS e um da 
SciELO. A atenção básica é o local ideal para o planejamento, 
desenvolvimento e realização de várias ações para controlar o 
câncer de mama, uma vez que constitui a porta de entrada dos 
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usuários para os serviços de saúde. Por isso, é um bom cenário 
para a realização de atividades educativas. É necessário que 
haja investimentos na capacitação dos profissionais da saúde, 
tendo em vista que quanto mais eles forem qualificados, melhor 
desenvolverão ações voltadas à educação em saúde para 
enfrentar o câncer de mama. 
 
Palavras-chaves: Atenção básica. Câncer de mama. Saúde da 

mulher. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é uma doença dinâmica por estar em 

constante transformação, seja por fatores heterogêneos 

intrínsecos ao tumor, seja pelas condições individuais de cada 

organismo. Dessa forma, corresponde a um significativo desafio 

para a saúde da mulher em decorrência da incidência crescente 

de novos casos (INCA, 2019). O câncer de mama consiste em 

um tumor maligno que se desenvolve a partir da proliferação 

rápida e desordenada das células do órgão, podendo crescer 

nos tecidos circundantes ou se espalhar, através de 

metástases, para áreas distantes do corpo (BJSCR, 2020).  

Segundo as últimas estatísticas mundiais, foram 

estimados 2,1 milhões de casos novos de câncer e 627 mil 

óbitos, o que aponta a necessidade da prevenção e do rastreio 

nas fases iniciais da doença e do estabelecimento do 

tratamento adequado e precoce na tentativa de minimizar esses 

números. Destaca-se que essa doença corresponde a principal 

causa de morte por câncer nas mulheres em diversas regiões 

do mundo (BRAY et al., 2018). 
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Essa neoplasia maligna é o 2º tipo de câncer que mais 

acomete as mulheres no Brasil, ficando atrás apenas dos 

tumores de pele não melanoma. Possui alta mortalidade e, por 

essa razão, representa um desafio para o atual cenário da 

saúde pública do país. A estimativa de novos casos para o ano 

de 2019 foi de 29,5% dos cânceres no sexo feminino no Brasil. 

Ressalta-se, ainda, que no ano de 2016 ocorreram 16.069 

mortes de mulheres na nação brasileira em decorrência dessa 

patologia (INCA, 2019). 

Historicamente, diversas atitudes e opiniões acerca da 

prevenção do câncer foram mobilizadas por parte da 

população. Desse modo, é considerada fundamental a 

divulgação de estudos científicos, pelos profissionais de saúde, 

capazes de levar informações sobre a compreensão do câncer, 

sobretudo para as pessoas que encontram obstáculos para o 

acesso ao conhecimento, destacando possibilidades de 

prevenção, detecção precoce e o tratamento quando 

necessário (FERREIRA, TEIXEIRA, NETO, 2017). 

Nesse sentido, os profissionais de saúde, sobretudo os 

da atenção básica por terem maior vínculo com o usuário, têm 

papéis importantes na determinação de estratégias preventivas 

com ênfase na saúde da mulher. Cabe a eles atuarem na 

educação em saúde por meio de políticas que incentivem a 

participação da sociedade nos programas de detecção precoce 

para a neoplasia de mama, destacando a importância da 

realização da mamografia no período aquedado para cada 

mulher. O primeiro passo para ter a participação feminina 

nesses programas é atuar na conscientização sobre o câncer 

de mama e motivá-las acerca da compreensão do manejo ideal 
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caso se confirme a doença, fazendo isso por meio de atividades 

educativas (KOCAÖZ et al., 2018). 

É de muita relevância que a mulher seja conscientizada 

sobre a necessidade do autoexame das mamas como 

importante medida preventiva, o que é possível ser alcançado 

através de informações e motivações adequadas passadas 

pelo profissional de saúde, em especial os que compõem a 

atenção básica (KADAM, 2016). 

Nesse sentido, mulheres precisam de uma prática de 

educação profissional para incentivar a participação delas nos 

programas já existentes da prevenção, o que já foi comprovado 

como efeito positivo para a saúde feminina (KOCAÖZ et al., 

2018). 

Como o câncer de mama pode ser detectado ainda nas 

fases iniciais, planejar estratégias para o seu controle é 

imprescindível, haja vista que o quanto antes for detectado um 

tumor maligno, maiores são as chances de cura (INCA, 2019). 

Por essa razão, várias ações educativas devem ser estimuladas 

em todos os níveis de atenção à saúde, em especial na atenção 

básica, ressaltando os fatores de risco já conhecidos pela 

ciência, destacando os principais impactos e as potencialidades 

disponíveis, com o fim de reduzir os altos índices de mortalidade 

provocados pela doença. 

No entanto, mesmo que existam várias intervenções que 

provaram ser um meio eficaz de prevenção do câncer, os 

esforços internacionais para promover e implementar a 

prevenção primária ainda carecem de impulso e motivação, ao 

passo que os formuladores de políticas públicas em saúde 

permanecem desconhecendo o grau de progresso e os 

benefícios que a prevenção traz, o que é lamentável (BRAY et 
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al., 2018). Em decorrência disso, o país apresenta um número 

significativo de mulheres que nunca realizaram nenhum exame 

preventivo, mesmo aquelas que se enquadram em um grupo de 

risco. 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou 

apresentar uma revisão integrativa acerca do papel da 

educação em saúde na atenção básica frente à prevenção do 

câncer de mama.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, método de pesquisa 

utilizado na Pesquisa Baseada em Evidências, cujo intuito é 

reunir e sintetizar dados e informações sobre o tema proposto 

a partir de estudos pré-existentes, de modo ordenado e 

sistemático, de forma que permite uma investigação 

aprofundada do conteúdo em questão (MENDES, SILVEIRA, 

GALVÃO, 2008). 

Desse modo, realizou-se esse processo de sintetização 

em seis etapas: delimitação da questão norteadora, escolha 

dos critérios de inclusão e exclusão, coleta dos dados dos 

artigos selecionados previamente, análise crítica dos estudos 

selecionados a comporem o presente estudo, discussão e 

interpretação dos resultados e, por fim, apresentação da 

síntese elaborada. 

Nessa perspectiva, definiu-se a seguinte questão 

norteadora para compor a primeira etapa: “Qual o papel da 

educação em saúde na atenção básica frente à prevenção do 

câncer de mama?”. A coleta dos artigos foi realizada durante o 

mês de junho de 2020, através do levantamento bibliográfico 
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nas bases de dados e bibliotecas eletrônicas: USA National 

Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de 

Saúde) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Como 

estratégias de investigação, foram utilizados três descritores na 

seguinte combinação: “câncer de mama” AND “saúde da 

mulher” AND “atenção básica”. 

Quanto aos critérios de inclusão, foram selecionados 

artigos completos disponíveis eletronicamente nos idiomas 

português e inglês, no período de 2016 a 2020, e que 

contemplassem a temática proposta no título, resumo ou nos 

descritores. Após consulta na literatura, constituíram critérios de 

exclusão: artigos não disponíveis na íntegra ou de difícil acesso, 

artigos em duplicidade, trabalhos de conclusão de curso, 

dissertações e teses. 

Executou-se a leitura dos títulos e resumos após a busca 
dos artigos pelos descritores. Os estudos enquadrados de 
acordo com os critérios de inclusão foram lidos na íntegra para 
seleção daqueles de maior importância para construção do 
estudo em questão. Após esse processo, os artigos foram 
enquadrados quanto ao nível de evidência (MELNYK, 2005), 
conforme pode ser observado na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Cenário das publicações na base de dados e 
biblioteca virtual por descritores 

Nível de evidência Tipo de estudo 

I Revisão sistemática ou meta-análise 
II Experimentos randomizados ou controlados 
III Experimentos controlados sem randomização 
IV Estudo de coorte ou caso-controle 
V Revisão sistemática de estudos qualitativos ou descritivos 
VI Estudos qualitativos ou descritivos 
VII Opinião de autoridades e/ou comitê de especialistas 

Fonte: Própria, 2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na base de dados PubMed, não foram encontrados 

artigos com a combinação dos descritores escolhidas para a 

construção deste estudo. 

Na biblioteca virtual BVS, foram encontrados 357 

resultados. Após a aplicação do filtro norteado pelos critérios de 

inclusão, obteve-se 23 artigos, sendo sete em inglês e 16 em 

português. Contudo apenas oito artigos foram considerados 

relevantes para composição do presente estudo. 

Na base de dados LILACS, foram encontrados sete 

resultados e todos no idioma português. Todavia, de acordo 

com os critérios estabelecidos, nenhum artigo foi selecionado 

para o presente estudo. 

Já na base de dados SciELO, com a mesma combinação 

de descritores supracitada, foi encontrado um resultado em 

português e este foi selecionado. 

No total da busca, foram obtidos 365 artigos. Após o 

filtro, 31 artigos foram encontrados nas bases de dados e na 

biblioteca virtual. Após uma análise minuciosa, 9 se adequaram 

aos parâmetros desejados, representando a amostra final de 

estudos desta revisão integrativa. 

Os estudos selecionados foram avaliados de acordo com 

os autores, o ano de publicação, o título, periódico e a base de 

dados na qual foram encontrados. A BVS apresentou maior 

representatividade nesta pesquisa com 88,88%, seguido pela 

SciELO com 11,11%. A PubMed e a LILACS não obtiveram 

representatividade. Em se tratando do nível de evidência, 

77,77% dos artigos enquadraram-se no nível VI, 11,11% no 
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nível III e 11,11% no nível IV. Os demais níveis não se 

apresentaram neste estudo. 

A Tabela 2 indica os artigos obtidos, selecionados e 

excluídos. O Quadro 1 aponta autores, base de dados, ano de 

publicação, nível de evidência, título, periódico de publicação e 

os principais resultados de cada estudo que compuseram a 

presente revisão integrativa. A tabela e o quadro foram 

construídos para facilitar a inspeção e exposição dos 

resultados. 

 

Tabela 2. Resultados da combinação: (“câncer de mama” AND 
“saúde da mulher” AND “atenção básica”). 

Base de dados Estudos obtidos Estudos selecionados Estudos excluídos 

PubMed 0 0 0 
BVS 23 8 15 
LILACS 7 0 7 
SciELO 1 1 0 

Fonte: Própria, 2020. 

 

Quadro 1. Identificação dos artigos e apresentação de 
resultados 

Autores Ano Nível de 
evidência 

Título do 
Estudo 

Periódico 
de 

publicação 

Principais 
resultados 

VOLESY; 
VILLENEUV
E. 

2017 VI Examining 
screening 
mammograp
hy 
participation 
among 
women aged 
40 to 74 

Can Family 
Physician 

O consultório 
médico é um 
local apropriado 
para conversas 
sobre os 
possíveis 
benefícios e 
malefícios da 
mamografia 
preventiva. 

LEITE et al. 2019 III Prevention of 
breast 
cancer 
through 
primary 

Mastology A principal 
barreira na 
condução do 
câncer mama 
no Brasil ocorre 
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health care 
training 

principalmente 
por conta do 
elevado tempo 
entre o 
diagnóstico e o 
tratamento 
efetivo da 
paciente. 

OLIVEIRA; 
VILARINHO; 

MILANEZ. 

2018 VI Caracterizaç
ão de 
mulheres 
com risco do 
câncer de 
mama na 
Atenção 
Primária à 
Saúde 

Revista de 
Enfermage
m da UFPI 

Várias 
mulheres na 
faixa etária de 
50 a 69 anos 
estão expostas 
a riscos 
importantes de 
câncer de 
mama e ainda 
persistem sem 
realizar os 
exames de 
rastreamento. 

ROSS; 
LEAL; 
VIEGAS;  

2017 VI Rastreament
o do câncer 
de colo de 
útero e 
mama 

Revista de 
Enfermage

m UFPE 

Houve déficit no 
rastreamento 
por meio das 
mamografias, 
identificando a 
necessidade 
para um 
rastreamento 
organizado. 

ALMEIDA et 
al. 

2017 VI Acesso ao 
exame de 
mamografia 
na atenção 
primária 

Revista de 
Enfermage

m UFPE 

É necessário 
ampliar a 
divulgação da 
importância da 
mamografia 
para sua maior 
adesão. 

MORAES et 
al. 

2016 VI Opportunistic 
screening 
actions for 
breast 
cancer 
performed by 
nurses 
working in 

Revista da 
Escola de 
Enfermage
m da USP 

Há necessidade 
de 
investimentos 
em capacitação 
profissional e 
gerenciamento 
dos serviços de 
saúde. 
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primary 
health care 

ANDERSON
, et al. 

2018 VI Views of 
Low-Income 
Women of 
Color at 
Increased 
Risk for 
Breast 
Cancer 

Narrative 
Inquiry in 
Bioethics 

A avaliação do 
risco individual 
pode aumentar 
a adesão às 
diretrizes 
específicas de 
prevenção e 
rastreamento 
do câncer de 
mama. 

SUTRADHA
R, et al. 

2016 IV The 
association 
between 
visiting a 
primary care 
provider and 
uptake of 
periodic 
mammogram
s as women 
get older. 

Journal of 
Medical 

Screening 

A captação de 
mamografias 
periódicas foi 
significativamen
te maior em 
mulheres com 
que tiveram 
acompanhame
nto recente na 
Atenção 
Básica, visto 
que 
desempenham 
um papel 
importante na 
captação do 
rastreio 
periódico. 

TRALDI, et 
al. 

2016 VI Demora no 
diagnóstico 
de câncer de 
mama de 
mulheres 
atendidas no 
Sistema 
Público de 
Saúde 

Cadernos 
Saúde 

Coletiva 

É fundamental 
a implementa- 
ção efetiva das 
linhas de 
cuidado na rede 
de atenção 
oncológica, 
com pactuação 
dos fluxos entre 
os serviços 
para agilizar o 
acesso à 
assistência 
integral às 
mulheres. 

Fonte: Própria, 2020. 
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Estabelecer a atenção integral à saúde da mulher 

representa um expressivo desafio no que tange a prevenção 

adequada do câncer de mama. Para isso, é preciso que exista 

divisão de responsabilidades entre todos os sujeitos envolvidos 

no processo saúde doença, como gestores, trabalhadores 

usuários e familiares destas mulheres. Por isso, em se tratando 

da Atenção Básica, o profissional precisa reconhecer seu papel 

para o melhor funcionamento das políticas de saúde para a 

prevenção e detecção precoce do câncer de mama, bem como 

não omitir o cuidado ou transferir a responsabilidade de suas 

condutas (ZINHANI et al., 2018). 

No que diz respeito ao rastreamento precoce da 

neoplasia mamária, houve um déficit da realização de 

mamografias quando comparadas com o rastreio do câncer de 

colo de útero, o que aponta a importância de investir em 

políticas de educação em saúde para captar mais mulheres 

para a prevenção do câncer de mama, em decorrência da sua 

alta taxa de incidência e prevalência (ROSS, LEAL, VIEGAS, 

2017). 

Do mesmo modo, Oliveira, Vilarinho e Milanez (2018), 

apontaram que apesar das ações de promoção e prevenção em 

saúde realizadas na Atenção Básica, muitas mulheres seguem 

sem realizar o exame de rastreio para o câncer de mama, 

mesmo estando na faixa etária de risco para a doença, inclusive 

possuindo antecedentes familiares já diagnosticadas com a 

doença. Ainda destacaram que parcela das mulheres não 

realizou o exame preventivo por desconhecer a importância 

dessa prática, pela ausência de sintomas nas mamas ou pela 

falta de solicitação médica. 
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Sendo assim, é necessário expandir a divulgação sobre 

a importância da prevenção por meio do rastreio precoce que a 

mamografia oferece, visando alcançar adesão de um maior 

número de mulheres, visto que, mesmo diante campanhas para 

a adesão da mamografia como exame de rotina essencial para 

o cuidado com saúde da mulher, parcela significativa 

desconhece quando deve realizá-lo (ALMEIDA et al., 2017). 

Logo, é fundamental investir na educação em saúde 

como instrumento de mudança, sobretudo nas regiões mais 

carentes, por meio do uso social da ciência, para levar o 

conhecimento cientifico àquelas que carecem de informação. 

Para isso, é preciso de investimentos em capacitação 

profissional e gerenciamento dos serviços de saúde (MORAES 

et al., 2016). 

A capacitação da atenção básica ampliou e qualificou a 

detecção precoce do câncer de mama, além de agilizar o 

acesso da população ao serviço especializado e melhorar a 

qualidade de vida da mulher com câncer de mama. A 

capacitação na atenção básica tem potencial de efetividade, 

possui baixo custo e poderá ser replicada em todo o país. 

Todavia, a principal barreira encontrada, no que diz respeito à 

promoção da qualidade de vida, decorre do elevado tempo 

entre o diagnóstico e o tratamento efetivo da paciente (LEITE et 

al., 2019). 

De acordo com os estudos de Sutradhar et al. (2016) a 

captação de mamografias periódicas foi significativamente 

maior em mulheres com que tiveram acompanhamento recente 

na Atenção Básica, visto que o profissional de saúde 

desempenha um papel imprescindível na captação do rastreio 

periódico. Entretanto, tal estudo confronta com o de Oliveira et 
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al. (2018), visto que, estes afirmaram que mesmo diante de 

atividades educativas, muitas mulheres seguiam sem a 

realização do exame preventivo. 

A atenção básica é o local ideal para o planejamento, 

desenvolvimento e realização de várias ações para controlar o 

câncer de mama, uma vez que constitui a porta de entrada dos 

usuários para os serviços de saúde. Por isso, é um bom cenário 

para a realização de atividades educativas (MORAES et al., 

2016). Nessa perspectiva, os profissionais de saúde que atuam 

na atenção básica possuem papel fundamental na execução 

dessas intervenções em saúde, já que muitas usuárias não 

sabem quando iniciar os exames preventivos (ALMEIDA et al., 

2017). As ações do diagnóstico precoce são parte das 

atribuições dos serviços de atenção básica, do mesmo modo 

que a efetivação do diagnóstico e execução do tratamento diz 

respeito aos serviços especializados por contarem com maior 

densidade tecnológica. Todavia, o fluxo pela Rede de Atenção 

à Saúde (RAS) não pode ser fragmentado, caso contrário 

ocorre demora na confirmação do diagnóstico das mulheres 

com câncer, devido à lentidão no encaminhamento para 

consultas em serviços especializados. Nesse caso, a 

prevenção não foi eficaz (TRALDI et al., 2016). 

Assim, torna-se imprescindível efetivar as linhas de 

cuidado na RAS, com a pactuação dos fluxos dos serviços a fim 

de minimizar o retardo que existe ao acesso à assistência à 

saúde. Diante desse fluxo estabelecido, é possível que o 

trabalho organizado em rede está seja utilizado como estratégia 

para viabilizar o monitoramento das mulheres faltosas em todos 

os pontos de atenção e atingir o que é proposto pelo Ministério 

da Saúde. 
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A atenção básica representa um local apropriado para 

conversas educativas sobre os possíveis benefícios e 

malefícios da mamografia (VOLESKY, VILLENEUVE, 2017), 

visto que é fundamental que as mulheres reconheçam a 

importância da prevenção, além dos principais fatores de risco 

para o câncer de mama e os primeiros sinais e sintomas mais 

frequentes (OLIVEIRA, VILARINHO, MILANEZ, 2018). Além 

disso, corresponde ao ambiente ideal para a avaliação da 

exposição a determinantes de saúde ao londo da vida da 

mulher, por meio de medidas de prevenção adequadas que 

almejam pactuar decisões sobre cuidados de saúde 

(ANDERSON et al., 2018). 

Almeida et al. (2017), Anderson et al. (2018) e Oliveira, 

Vilarinho e Milanez, (2018) defenderam que a baixa renda 

familiar, o reduzido grau de escolaridade e o local de moradia, 

sobretudo a zona rural, podem ser considerados como fatores 

de risco para o câncer de mama, já que interferem na procura 

ao atendimento médico, na não adesão do autocuidado, além 

de dificultar a detecção precoce da doença, seja por meio do 

autoexame, ou ainda pela não realização da mamografia. 

Mulheres jovens costumam buscar informações sobre 

saúde através da Internet e da mídia convencional para 

compreender suas necessidades não atendidas pela saúde 

pública. Contudo, a tecnologia não consegue oferecer suporte 

para as preocupações particulares (YI et al., 2018). É preciso 

dispor de um profissional de saúde que faça as orientações 

adequadas acerca da prevenção do câncer de mama.  

Infelizmente, mesmo diante de várias campanhas 

educativas, tendo foco abordagens individuais e coletivas, que 

promovam a mobilização e a participação da comunidade; 
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muitas mulheres ainda carecem de informações relacionadas à 

prevenção contra o câncer de mama e possuem um déficit de 

conhecimento em torno do autoexame das mamas e demais 

exames preventivos (MENDES et al., 2017). Portanto, a 

população urge de mais investimento na educação em saúde 

para reverter os danos da desinformação que ainda são 

prevalentes.  

 

CONCLUSÕES 

 

Para que haja melhora na prevenção do câncer de 

mama, é importante o rastreamento para uma detecção 

precoce e não retardar o tratamento quando se tiver o 

diagnóstico. Dessa forma, torna-se necessário que haja 

investimentos na capacitação dos profissionais da saúde, tendo 

em vista que quanto mais eles forem qualificados, melhor 

desenvolverão ações voltadas à educação em saúde para 

enfrentar o câncer de mama. 

Portanto, o profissional da atenção básica tem por papel, 

na educação em saúde, construir e aprimorar uma rotina de 

avaliação constante que estimule a prevenção e detecção 

precoce por parte das mulheres e isso deve ser estimulado 

através da adoção de protocolos preconizados, como, 

realização de algumas atividades que são desenvolvidas por: 

faixa etária e intervalo de tempo para realização de exame 

clínico e mamografia; busca ativa de mulheres que faltaram à 

mamografia;  

É dever do profissional em todos os níveis de atenção à 

saúde, em especial os da atenção básica, reconhecer que nem 

todos os fatores de risco para o câncer de mama são 
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modificáveis, mas ele não deve medir esforços para informar a 

população e diagnosticar precocemente o tumor maligno e, 

dessa forma, garantir maiores chances de cura à usuária. 

Além disso, é essencial e de extrema importância para 

que alcancemos nossos objetivos, de saúde com qualidade,  a 

compreensão de que as mulheres, sobretudo as que mais 

carecem de informação, necessitam conhecer os riscos as 

quais estão expostas, perceber quais os primeiros sinais e 

sintomas da manifestação da doença, bem como saber quais 

os métodos de detecção precoce, como o autoexame das 

mamas e a mamografia e entender como realizar a prevenção. 

Isso só é possível através da educação em saúde como 

ferramenta de mudança, por meio da escuta qualificada e da 

comunicação equipe-paciente efeitiva. 

É preciso dispor de um profissional de saúde que faça as 

orientações adequadas acerca da prevenção do câncer de 

mama. Quando este consegue um vínculo com a usuária, torna-

se mais plausível a eficácia da educação em saúde, pois 

quando há comunicação médico-paciente efetiva, existe 

aumento da acurácia do diagnóstico, melhor compreensão e 

retenção de informações, melhores desfechos de saúde e maior 

satisfação de metas do paciente e do médico. 

É dever dos profissionais da Atenção Básica oferecer e 

usar esforços para prevenir, educar, curar e reabilitar, seus 

usuários; ultilizando diversas dimensões do cuidado para 

promover o cuidado continuado vículado a Atenção Básica, 

dando ênfase na saúde como produto do trabalho clínico. 

Dessa forma, considera-se que para que as ações de 

rastreamento oportunístico do câncer de mama sejam 

implantadas conforme proposta do Ministério da Saúde é 
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fundamental que se invista na qualificação dos profissionais e 

na reestruturação do processo de trabalho das Equipes de 

Saúde da Família.  
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RESUMO: A queixa mais comum nos consultórios de 
mastologia é a descoberta de um nódulo mamário.  O 
fibroadenoma é a lesão fibroepitelial e o tumor benigno mais 
comum da mama feminina. O presente estudo tem como 
objetivo descrever e analisar a temperatura das mamas de uma 
paciente jovem portadora de múltiplos fibroadenomas utilizando 
termografia por infravermelho, com a finalidade de contribuir 
cientificamente na utilização dessa técnica no diagnóstico e 
acompanhamento clínico de lesões mamárias. Para isso foram 
abordados os momentos mais importantes de sua trajetória no 
diagnóstico convencional com ultrassonografia e as diferentes 
análises termográficas realizadas. A termografia forneceu 
evidências sobre a fisiologia da mama com múltiplos 
fibroadenomas, sugerindo que a taxa metabólica de uma 
neoplasia benigna é suficiente para provocar alterações nos 
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padrões térmicos da superfície mamária. As imagens 
infravermelho, portanto, podem vir a ser um exame adequado 
para a complementação do seguimento clínico, sobretudo, de 
pacientes jovens.  
Palavras-chave: Mastologia. Fibroadenoma. Termografia 
 

INTRODUÇÃO 

 

         A queixa mais comum nos consultórios de mastologia é a 

descoberta de um nódulo mamário, chegando a ser 

responsável por 60% das consultas. É importante ressaltar que 

até 80% dos tumores mamários palpáveis são alterações 

benignas e que não há evidência científica que demonstre que 

tais alterações aumentem significativamente o risco para 

desenvolvimento do câncer de mama (NAZÁRIO, REGO, 

OLIVEIRA, 2007). 

O nódulo mamário é definido como um achado palpatório 

tridimensional, ou seja, é possível delimitar com precisão o 

comprimento, a largura e altura da tumoração (MENKE et al., 

2007). O fibroadenoma é a lesão fibroepitelial e o tumor benigno 

mais comum da mama feminina. Estima-se que 10% da 

população feminina tenha um fibroadenoma, manifestando-se 

mais comumente entre os 14 e os 35 anos, porém, podendo 

ocorrer em qualquer idade (COSTA  et al., 2019).  

Histologicamente, é um tumor bifásico composto por 

componentes mesenquimais e epiteliais benignos. A 

composição mesenquimal desempenha um papel decisivo no 

comportamento biológico do tumor (SUN et al., 2020). 

Geralmente, o fibroadenoma apresenta um crescimento lento, 

não ultrapassando 3 a 4 cm de diâmetro (NAZÁRIO, REGO, 

OLIVEIRA, 2007; COSTA  et al., 2019). 
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São neoplasias sólidas, de consistência fibroelástica, 

arredondadas, bem delimitadas e com ampla mobilidade 

(MENKE et al., 2007). Costumam ter apresentação única, no 

entanto, podem ser múltiplas (mais que cinco fibroadenomas 

em uma única mama) em 13,4 a 16% dos casos (NAZÁRIO et 

al., 2007). 

A abordagem diagnóstica costuma envolver a avaliação 

clínica do nódulo mamário, exames imaginológicos, como 

ultrassonografia (USG) e/ou mamografia (MMG) e a punção 

aspirativa por agulha fina (PAAF) (MENKE  et al., 2007). 

Mesmo sendo uma doença comum, o diagnóstico do 

fibroadenoma de mama em mulheres jovens continua sendo um 

grande desafio. Às vezes, o fibroadenoma mamário pode ser 

diagnosticado como tumor filoidificado, resultando em 

tratamento inadequado (SUN et al., 2020). Essa dificuldade 

diagnóstica é, em parte, justificada pela alta densidade das 

mamas das mulheres jovens, população mais 

caracteristicamente acometida por essa doença, que 

impossibilita a utilização de alguns métodos de imagem, como 

a MMG (RAMÍREZ-TORRES et al., 2017). 

Novas técnicas de diagnóstico para identificação de 

neoplasia de mama têm sido elaboradas e aperfeiçoadas. 

Essas técnicas focam na detecção precoce de tumores com 

dimensões menores, objetivando alcançar um melhor 

prognóstico (AVILA-CASTRO et al, 2017). 

Dentro das novas formas de detecção investigadas, a 

termografia por infravermelho surge como uma técnica não 

invasiva e não radioativa. É útil para mulheres de todas as 

idades e condições diferentes, como gravidez, amamentação, 

presença de implantes, seios densos ou fibrocísticos e pré ou 
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pós-menopausa. Baseia-se na captação da radiação 

infravermelha emitida pelo corpo (NG, 2009; 

ETEHADTAVAKOL & NG, 2013; AVILA-CASTRO et al., 2017). 

Geralmente, a temperatura da superfície do corpo é 

controlada pelo metabolismo local, pela circulação sanguínea e 

pela troca de calor entre a pele e o meio ambiente (ZHOU & 

CHEN, 2009; AGNELLI, BARREA, TURNER, 2011; HOSSAIN, 

ABDELAAL, MOHAMMADI, 2016). A mudança em qualquer um 

desses parâmetros pode influenciar na distribuição de 

temperatura e no fluxo de calor radiante, refletindo, 

consequentemente, no estado fisiológico.  

Inflamação, taxa metabólica, hipertensão intersticial, 

morfologia anormal dos vasos e falta de resposta aos sinais 

homeostáticos são algumas das características particulares que 

fazem os tumores se comportarem diferentemente dos tecidos 

normais em termos de produção de calor e dissipação (DENG 

& LIU, 2004). Dessa forma, perfis anormais de temperatura da 

pele podem ser usados para prever a localização, tamanho e 

parâmetros térmicos da região hiperativa, bem como para 

acompanhar tratamentos (HOSSAIN, ABDELAAL, 

MOHAMMADI, 2016). 

O presente estudo objetiva avaliar o perfil térmico das 

mamas de uma paciente com diagnóstico de fibroadenomas 

múltiplos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo de caso, de caráter descritivo, 

com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada na 

Ambulatório de Mastologia do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE). Os dados 
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clínicos e imaginológicos foram obtidos a partir de informações 

registradas em prontuário do Setor Materno-Infantil do hospital. 

A coleta das imagens por infravermelho (IR) ocorreu no mês de 

novembro e dezembro de 2019.  

 Todas a investigações fazem parte de um projeto 

intitulado “Análise da viabilidade do uso de câmera termográfica 

como ferramenta auxiliar no diagnóstico de câncer de mama em 

hospital público localizado em clima tropical” registrado no 

Ministério da Saúde (CEP/CCS/UFPE nº279/05). As IR 

utilizadas foram obtidas a partir da utilização de uma câmera de 

infravermelho FLIR S45, alocada no Dpto. de Engenharia 

Mecânica da UFPE. A confiabilidade na aquisição e o 

processamento adequado das imagens dependem da 

padronização conveniente dos processos. 

 

• AQUISIÇÃO DE IMAGENS TERMOGRÁFICAS 

 

O processo de aquisição de imagens térmicas é indolor, 

sem contato físico com a paciente e pode ser feito com uso de 

um aparato mecânico que possibilita um melhor 

posicionamento da paciente (BEZERRA et al., 2013). Um 

aparato foi desenvolvido e construído no Departamento de 

Engenharia Mecânica da UFPE (DEMEC/UFPE) e vem sendo 

usado para melhor captura das imagens (Figura 1).  
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Figura 1. Aparato desenvolvido no DEMEC/UFPE e utilizado no 
Hospital das Clínicas (HC)/UFPE para aquisição das imagens. 

 
Fonte: Oliveira (2012) 

Durante a aquisição das imagens foram realizadas duas 

séries. A primeira (D1) com uma distância fixa entre câmera e 

paciente, aproximadamente de um metro. A segunda série (D2) 

foi realizada com a câmera mais próxima da paciente e a 

distância pode variar. 

As imagens da série D1 são usadas em aplicações que 

exigem um protocolo de aquisição mais rígido, como 

processamento automático de imagens e reconstrução 

automática da geometria da mama, pois tais procedimentos 

necessitam calcular as reais dimensões da mama. Assim, essa 

série é realizada a uma distância paciente-câmera que é 

medida e armazenada para que se possa fornecer a mesma 

escala às imagens. 

As imagens da série D2 são usadas para análise médica, 

a fim de realizar-se uma melhor visualização de possíveis 

distúrbios mamários. Assim, não requerem uma padronização 

rigorosa.  
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Quando necessário, ainda, foram tomadas imagens 

extras em ambas as séries.Para as duas séries, um conjunto de 

ações foram tomadas, definidas a partir de dados existentes na 

literatura.  

Sempre se registra a umidade, a temperatura do 

ambiente e da paciente a cada exame. A paciente é submetida 

a um período de aclimatação de aproximadamente dez minutos 

antes da aquisição das imagens. Tal procedimento é tomado a 

fim de que se estabilize a temperatura da paciente no ambiente 

da sala. Esta padronização é necessária para reduzir possíveis 

erros gerados pelas oscilações de temperatura no interior da 

sala, assim como da temperatura da paciente durante a 

obtenção das imagens (BEZERRA et al., 2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

M.E.O.L., 25 anos, sexo feminino, solteira, nulípara, natural 

de Recife - Pernambuco. 

 

• HISTÓRIA DA DOENÇA 

Paciente foi encaminhada à consulta especializada de 

mastologista (serviço privado) após serem detectados na 

ultrassonografia (USG) de mama de rotina 5 nódulos mamários. 

Relatou que tinha o hábito de fazer exames anualmente e que 

nunca foi detectada nenhuma anormalidade e após ter passado 

2 anos sem realiza-los foi surpreendida com a presença dos 

nódulos. 
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Iniciado o acompanhamento com a mastologista, novos 

exames foram realizados 3 meses e 6 meses após a primeira 

USG, onde foram evidenciados 7 e 9 nódulos, respectivamente. 

O exame mais recente (Tabela 1), feito em Fevereiro/2020, 

mostrou a presença de 10 nódulos mamários. Todos nódulos, 

ao exame, apresentaram uma imagem hipoecoica e com 

contornos regulares. Devido as carcaterísticas apresentados na 

USG, os nódulos foram classificados como BI-RADS 3, ou seja, 

achados provavelmente benignos. Essa classificação prediz um 

risco de malignidade muito baixo (em torno de 2%). 

Como forma de rastrear as lesões mamárias, a mamografia 

é o método mais eficaz, sendo possível detectar nódulos, 

distorções, microcalcificações além de outras alterações. 

Apesar de uma excelente visualização, é recomendado apenas 

para pacientes acima de 40 anos, quando já há uma 

modificação do tecido mamário, tornando-o menos denso. 

Pacientes mais jovens possuem grande quantidade de tecido 

fibroglandular, capaz de encobrir nódulos e outras alterações, 

logo, é recomendada a realização da ultrassonografia método 

bastante eficaz e usado ainda como complemento da 

mamografia ao diferenciar um nódulo sólido de um cisto e 

permitir melhor avaliação das axilas, no entanto, não é capaz 

de substituir a mamografia por não conseguir detectar 

microcalcificações e apresentar um alto número de falsos 

positivos (PARDAL et al., 2013). 
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Tabela 1: Achados a USG mamária de Fevereiro/2020.  

 MAMA QUADRANTE TAMANHO PROFUNDIDADE 

1 D QSI 1,3 x 0,7 x 1,4 cm 1,3 cm 

2 D QSI 0,4 x 0,3 x 04 cm 0,6 cm 

3 D QSI 0,4 x 0,2 x 0,3 cm 1,0 cm 

4 D QSE 0,4 x 0,2 x 0,4 cm 1,4 cm 

5 D QIE 0,6 x 0,2 x 0,7 cm 0,6 cm 

6 E QII 0,5 x 0,2 x 0,5 cm 0,9 cm 

7 E QII 0,5 x 0,2 x 0,4 cm 0,7 cm 

8 E QSI 1,3 x 0,6 x 1,4 cm 0,7 cm 

9 E QSE 0,4 x 0,4 x 0,4 cm 0,8 cm 

10 E QSE 0,8 x 0,3 x 0,6 cm 0,6 cm 

D: Direita; E: Esquerda; QSE: Quadrante Superior Externo; QIE: Quadrante 

Inferior Externo; QSI: Quadrante Superior Interno; QII: Quadrante Inferior 

Interno. 

Fonte: autoria própria 

 

Por meio da ultrassonografia é possível avaliar as 

características da lesão e, por meios delas, predizer se trata-se 

de uma lesão benigna ou maligna. Geralmente lesões benignas 

apresentam contorno regular, são macrolobulados, são 

descritos como ovais ou redondos e possuem seu maior eixo 

paralelo à pele. As lesões malignas costumam apresentar 

contornos irregulares, com margens mal definidas e possuem 

seu maior eixo perpendicular à pele (CALAS, KOCH, DUTRA, 

2007). 

No caso da paciente, foi optado pela realização da 

ultrassonografia devido à idade, e nos exames foram 

detectados múltiplos nódulos com características benignas, 

sugerindo se tratar de fibroadenomas. 

A paciente relata que durante esse período fez uso de 

anticoncepcional oral – ACO – (Qlaira) e que há 4 anos teve um 
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episódio de displasia mamária relacionada com o uso de ACO 

(Yaz), quando foi recomendado sua suspensão e posterior troca 

pelo ACO atual. 

É sabido que o fibroadenoma tem nos esteróides sexuais 

uma relação de causalidade, aumentando na lactação e 

diminuindo na menopausa. Porém, fatores parácrinos entre 

epitélio e estroma são mais importantes no seu crescimento, em 

geral autolimitado (NAZÁRIO, REGO, OLIVEIRA, 2007). 

Diversos casos também reportam a relação da ciclosporina A e 

o desenvolvimento de neoplasias benignas de mama, em 

especial o fibroadenoma (CAETANO STEFENON, OLIVEIRA 

LIMA, GUALANDI MURAD, 2002). Outra relação íntima 

associada ao desenvolvimento de é a infecção por vírus 

Epstein-barr em doentes imunocomprometidos (45% dos casos 

estudados), provavelmente através de uma relação entre a 

presença do vírus e o aumento de proliferação de células 

mamárias (KLEER et al.,2002). 

O diagnóstico desta patologia é majoritariamente clínico, 

através da palpação de um tumor único de aproximadamente 3 

a 4 cm geralmente em quadrante súpero-lateral com 

consistência fibroelástica, móvel e bem delimitado. Em caso de 

dúvidas, a ultrassonografia é o exame de escolha (NAZÁRIO, 

REGO, OLIVEIRA, 2007).  

A ultrassonografia é o exame de escolha para mulheres 

jovens devido ao seu papel primordial na diferenciação entre 

doenças benignas e malignas. O valor preditivo negativo para a 

classificação benigna pela ecografia é de 99,5% e o valor 

preditivo positivo é de 38% (PICKETT & TEREZHALMY, 2010). 

Em caso de fibroadenoma em mulheres com idade acima dos 

35 anos está indicada o tríplice diagnóstico (clínica, imagem e 
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citologia). A citologia é realizada através de punção aspirativa 

do tumor com sensibilidade de 70 a 90% e, quando associada 

a tríplice diagnóstico, a probabilidade de falsos negativos se 

torna inferior a 1% (PICKETT & TEREZHALMY, 2010). 

 O manejo pode ser dividido entre tratamento conservador, 

tratamento clínico, tratamento cirúrgico e tratamento 

minimamente invasivo. 

O tratamento conservador costuma ser indicado geralmente 

para casos em pacientes com menos de 25 anos com controle 

ecográfico semestral. Em caso de crescimento, a exérese 

estará indicada. Em caso de múltiplos nódulos em paciente com 

menos de 35 anos o tratamento conservador está também 

indicado para evitar o alto número de cicatrizes e incisões sobre 

o tecido cutâneo mamário (NAZÁRIO, REGO, OLIVEIRA, 

2007). 

A bromocriptina tem sido utilizada no tratamento clínico 

devido a sua ação agonista realizada na prolactina (utilizada 

para tratamento de tumores benignos de mama). Seu uso é 

feito na dose de 5mg/dia durante três meses teve sucesso 

comprovado. Porém, seu efeito só aumenta níveis de prolactina 

em cerca de 15% das mulheres, então a provável atuação seria 

por elevação da  sensibilidade do tecido mamário ao referido 

homônio. Atualmente seu uso é feito para prevenir recorrência 

de fibroadenomas ou redução de tamanho para exérese 

posterior (MEMON et al., 2007).    

O tratamento cirúrgico é realizado em pacientes com idade 

superior a 35 anos ou nódulos aumentados. A cirurgia consiste 

em exérese simples do nódulo respeitando as linhas de força 

da mama evitando, assim, a deformidade das mamas, dando 
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preferência as incisões periareolares inferiores (NAZÁRIO, 

REGO, OLIVEIRA, 2007).  

Existe ainda o tratamento minimamente invasivo dividido em 

mamotomia e crioablação. Na mamotomia um dispositivo de 

uma sonda acoplada a um vácuo extrai nódulos de tamanho 

intermediário (1,5–2 cm). A crioablação é um método que reduz 

a temperatura do tumor até -196 ºC levando a uma necrose e 

posterior absorção. Em 95% dos casos, o tumor é reabsorvido 

em até 12 meses (NAZÁRIO, REGO, OLIVEIRA, 2007). 

Os fibroadenomas tem, em sua grande maioria, bom 

prognóstico em mulheres jovens e o seu acompanhamento 

pode ser realizado através de ecografias de controle. O  

potencial de malignidade desta neoplasia é da ordem de 2%. 

Em caso de crescimento do nódulo, um acompanhamento 

através de biópsia por punção aspirativa com intervalos de 6, 

12 e 24 meses está recomendado (NAZÁRIO, REGO, 

OLIVEIRA, 2007). Em caso de malignidade, embora raros, são 

prontamente diagnosticados por punção aspirativa e biópsia e 

sua exérese está indicada (SANDERS & SARA, 2015). 

 

• AVALIAÇÃO TERMOGRÁFICA 

 

A termografia identifica anomalias térmicas e vasculares 

(KWAK et al., 2015), fornecendo dados sobre as alterações do 

fluxo sanguíneo, mas não fornece informações sobre as 

estruturas anatômicas de partes profundas do corpo (CORTE & 

HERNANDEZ, 2016). Assim, a fim de ter-se uma análise a mais 

a respeito da situação fisiológica das mamas da paciente em 

questão, foi realizado um estudo termográfico em 

Dezembro/2019. 
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Como esperado, a paciente apresentou assimétrias 

térmicas entre os quadrantes de uma mesma mama e entre as 

mamas, como pode ser avaliado nas Figuras 1 e 2. 

 

Figura 1. Termograma da paciente jovem com múltiplos 
fibroadenomas. 

 
Fonte: autoria própia. 
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Figura 2. Termograma com a câmera mais próxima da paciente 
jovem com múltiplos fibroadenomas. 

 
Fonte: autoria própia. 

A Tabela 2 traz os resultados das análises térmicas 

realizadas entre as mamas. Para este caso, foram as avaliadas 

as áreas totais de cada mama. 

 

Tabela 2: Análise térmica dos termogramas da paciente.  

 MAMA DIREITA MAMA ESQUERDA 

Temperatura máxima 36,8 ºC 36,8 ºC 

Temperatura mínima 33,0 ºC 33,3 ºC 

Média 35,1 ºC 35,3 ºC 

Fonte: autoria própria 
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Comparando mama direita (D) com a mama esquerda (E), a 

mama D apresentou uma temperatura média de 35,1ºC e mama 

E a média foi de 35,3ºC, não havendo assimetria térmica entre 

elas. Além disso, é possível observar que as temperaturas 

máximas foram iguais. Isso pode ser resultado do fato de os 

maiores tumores estarem presentes no mesmo quadrante de 

ambas as mamas, como pode ser analisado por meio da Tabela 

1. 

A temperatura da pele do corpo humano saudável apresenta 

simetria térmica. Assim, uma temperatura superior a 0,5ºC é 

considerada assimétrica, podendo indicar a existência de 

processos dolorosos ou doenças (KWAK et al., 2015). No 

entanto, há autores que consideram assimetria térmica apenas 

quando há diferenças maiores ou iguais a 1 ºC, sugerindo a 

existência de processos patológicos (CORTE & HERNANDEZ, 

2016). 

No entanto, qualitativamente observa-se um diferencial no 

padrão de distribuição térmica, onde verificou-se um padrão de 

temperatura distribuído mais homogeneamente ao longo dos 

quadrantes inferiores, quando se compara com os quadrantes 

superiores das respectivas mamas. Assim, verificou-se 

analiticamente a existência dessas diferenças, como consta na 

Figura 3 e Tabela 2. Foram escolhidos quadrantes, de cada 

mama, para esta etapa da análise térmica. 
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Figura 3. Investigação da presença de assimétria térmica em 
cada mama, onde as setas vermelhas indicam os locais com 
temperatura máxima e as setas azuis os locais com 
temperatura mínima. 

 
Fonte: autoria própia. 

Tabela 3: Avaliações de regiões de assimétria em cada mama 

da paciente.  

 MAMA DIREITA MAMA ESQUERDA 

 A1 A2 A3 A4 

Temperatura máxima 36,6 ºC 34,6 ºC 36,3 ºC 35,3 ºC 

Temperatura mínima 34,8 ºC 33,4 ºC 34,7 ºC 34,3 ºC 

Fonte: autoria própria 

 

A1 

A2 

A3 

A4 
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Assim, analisando agora as áreas individuais da Figura 3 e 

comparando tanto na mesma mama quanto entre mamas, é 

possível confirmar a existência da assimétria térmica, para o 

presente caso, decorrente da presença de múltiplos tumores 

benignos. Evidencia-se que as áreas A1 e A3, representantes 

dos quadrantes superiores, apresentarem temperaturas mais 

elevadas do que as áreas representantes dos quadrantes 

inferiores. Isso pode ser explicado com o auxílio da Tabela 1, 

que traz que a maioria dos fibroadenomas estão localizados nas 

regiões superiores da mama provocando, assim, alterações 

térmicas mais pronunciadas. 

Vale salientar que, mesmo com a confirmação da presença 

de assimétrias térmicas com variação maior ou igual a 1 ºC, 

apontando para um processo patológico, essa alteração aponta 

para um distúrbio benigno, pois as médias de temperaturas das 

mamas (Tabela 2) não apresentam uma diferença significativa. 

A literatura traz que uma diferença entre as médias de 

temperaturas maior ou igual a 1,5 ºC pode ser sugestivo de 

processos malignos (NG, 2009; AGNELLI, BARREA, TURNER, 

2011; ETEHADTAVAKOL & NG, 2013). 

 

CONCLUSÕES  

 

A termografia forneceu evidências sobre a fisiologia da 

mama com múltiplos fibroadenomas, sugerindo que a taxa 

metabólica de uma neoplasia benigna é suficiente para 

provocar alterações nos padrões térmicos da superfície 

mamária. Por não empregar radiações ionizantes, essa técnica 

é adequada às mulheres jovens que, caracteristicamente, 

apresentam uma mama mais densa e, por isso, impossibilita a 
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aplicação confiável de técnicas padrões-ouro, como a 

mamografia. Assim, as imagens infravermelho podem vir a ser 

um exame adequado para a complementação do seguimento 

clínico, sobretudo, dessas pacientes. 
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RESUMO: Alguns procedimentos são utilizados durante o 
trabalho de parto com o objetivo de aliviar a dor da parturiente, 
como os métodos não farmacológicos. O manejo da dor 
continua sendo um problema para muitas parturientes, 
tornando-se clara a necessidade de estudos que abordem e 
favoreçam as boas práticas no parto. Objetivo: observar a 
prevalência de utilização de métodos não-farmacológicos para 
alívio da dor durante a fase ativa do trabalho de parto. Métodos: 
Trata-se de recorte de um estudo observacional, retrospectivo 
e observacional desenvolvido no Hospital Universitário Ana 
Bezerra (HUAB), foram incluídas no estudo 67 mulheres que 
estavam em fase ativa do trabalho de parto. Coletaram-se 
dados sociodemográficos, gineco-obstétricos e qual dessas 
mulheres receberam métodos não farmacológicos para alívio 
da dor e qual método receberam, através dos registros nos 

mailto:joycefreitas41@gmail.com
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prontuários das parturientes. Resultados: Foi observado que 
64,2% das mulheres utilizaram algum método não 
farmacológico para alívio da dor, destas 50,7% realizaram 
respiração diafragmática, 44,8% receberam massagem, 35,8% 
realizaram banho morno, 21,9% realizaram deambulação, 
19,4% utilizaram a bola de parto, 10,4% utilizaram penumbra, 
6% utilizaram musicoterapia e 3% utilizaram compressa. 
Conclusões: Os métodos mais utilizados foram respiração, 
massagem e banho morno, seguidos por deambulação e uso 
de bola. Além disso, os menos utilizados foram o uso de alguma 
compressa, musicoterapia e penumbra.         
Palavras-chave: Trabalho de parto. Parto normal. Dor do parto. 
Parto humanizado.  

INTRODUÇÃO 

O trabalho de parto é o início da finalização de mais uma 

fase na vida da mãe, que tem seu início na fecundação dos 

gametas feminino e masculino e passa por todo o processo de 

formação e maturação fetal. A gestação, por sua vez, finaliza-

se com o nascimento, que acontece após um preparo corporal 

fisiológico, denominado trabalho de parto, ou por processo 

cirúrgico (BALASKAS, 2012). 

O parto pode ser realizado de duas formas: vaginal, que 

ocorre de forma natural e a criança tem a passagem pelo canal 

vaginal, e cesáreo, o qual acontece por meio de um processo 

cirúrgico em que o bebê nasce através de uma incisão na 

parede abdominal e no útero (POGLITSCH e SHUMAN, 2014). 

Com o avanço das tecnologias e da ciência no âmbito da 

saúde, os partos passaram a acontecer majoritariamente no 

ambiente hospitalar, sujeitando a mulher e ao seu filho a 
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diversos procedimentos. Parte deles passaram a ser 

executados sem parcimônia, de forma que a mulher deixa de 

ser a protagonista do seu parto e todo esse processo passa a 

ser hospitalocêntrico (BRASIL, 2016). 

Com os avanços na medicina, foi observado uma 

epidemia mundial de cesarianas. No Brasil não foi diferente. 

Essa prática constitui cerca de 56% de todos os partos 

relatados. Quando realizados em instituições privadas, esse 

valor aproxima-se de 85% (BRASIL, 2016). 

Esses números vão de encontro ao que é preconizado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é uma taxa de 

10 a 15% de partos cesáreos. As diretrizes de assistência ao 

parto normal foram criadas pelo Ministério da Saúde como uma 

estratégia para elucidar e capacitar profissionais no processo 

de assistência obstétrica ao parto normal e, consequentemente, 

incentivar esse tipo de parto (BRASIL, 2016).  

Os partos cesáreos apresentam maiores riscos tanto pra 

mãe quanto para o bebê, comparado ao parto vaginal. Desta 

forma o parto cesáreo deve ser realizado apenas quando for 

realmente indicado. Esse tipo de parto está associado a uma 

maior taxa de nascimento prematuro e um aumento de número 

de mulheres com pré-eclampsia. Além disso, a mortalidade 

materna é 5,5 vezes maior no parto cesáreo, de forma que a 

cesariana está associada a resultados adversos da gravidez 

(GONZALES et al., 2013). De acordo com O’NEILL et al. (2014), 

além dos riscos envolvendo a gravidez atual, pode-se gerar 

riscos também para uma gravidez futura, como um aumento na 

taxa de natimortos e no número de gravidezes ectópicas. 
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O uso de recursos não invasivos para alívio da dor 

durante esse processo busca ampliar o espaço da mulher 

dentro desse evento. Nos primórdios era realizado em seu 

ambiente residencial e com o tempo passou a ser executado 

em instituições de saúde, guiado por profissionais obstétricos. 

Diante dessa realidade, profissionais fisioterapeutas e 

enfermeiros que tinham conhecimento acerca da biomecânica, 

gravidez, parto e nascimento, buscaram educar gestantes com 

estratégias para lidar com as contrações, formando uma nova 

visão estratégica de partos mais ativos (JUDITH, 2018).  

O trabalho de parto pode durar em torno de 12 a 18 horas 

em mulheres durante a primeira gestação. A partir da segunda 

gestação, esse processo pode acontecer de forma mais rápida 

(em torno de 6 a 8 horas), podendo iniciar duas semanas antes 

ou depois da data prevista para o parto. Além disso, o tempo de 

duração varia de organismo para organismo. Por tornar-se um 

processo demorado, aumenta-se o quadro de ansiedade e 

cansaço dessas mulheres (MELO et al., 2019). 

Desta forma, alguns procedimentos são utilizados 

durante o trabalho de parto com o objetivo de aliviar a dor da 

parturiente, tais quais os métodos farmacológicos e os não 

farmacológicos. Os métodos farmacológicos consistem em 

medicamentos prescritos pelo profissional obstetra que agem 

no alívio da dor. Já os métodos não farmacológicos consistem 

em técnicas manuais, térmicas ou de movimentos, que auxiliam 

na diminuição da dor durante o trabalho de parto. São incluídas 

técnicas de respiração, a termoterapia, massagem e 

movimentação voluntária (GALLO et al, 2013). 
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Além dos métodos não farmacológicos atuarem aliviando 

a dor da parturiente e tornando-a mais confiante durante todo o 

processo, cita-se mais um benefício do uso dessas técnicas, 

que é a aceleração do processo de trabalho de parto. A 

mobilização pélvica e a deambulação, por exemplo, ajudam no 

melhor encaixe do bebê na pelve materna, e com a ajuda da 

gravidade, acelera o processo de dilatação do colo uterino 

(LEMOS, 2014). 

O trabalho de parto é dividido em quatro estágios: o 

primeiro é denominada período de dilatação, que é subdividido 

em fase latente e fase ativa. A fase latente caracteriza-se por 

iniciar-se nas primeiras horas do trabalho de parto e provoca na 

mulher sensações dolorosas e de contrações irregulares e 

curtas. A fase ativa da dilatação, por sua vez, é iniciada quando 

a dilatação se encontra por volta de 5cm e alterações 

fisiológicas são mais evidentes, com contrações mais intensas 

e regulares (TASCA et al., 2018). 

A fase ativa da dilatação finaliza-se com a dilatação 

completa do colo uterino e a descida do feto. A partir disso, 

inicia-se o segundo estágio, denominado período expulsivo. 

Durante o período expulsivo a mulher passa a sentir vontade de 

realizar força para expulsão fetal, até o seu nascimento. 

Seguido pelo terceiro período do trabalho de parto, conhecido 

como período de dequitação, em que ocorre a saída da 

placenta. Por fim, o período de Greenberg, que consiste no 

período de até 2 horas após a saída da placenta (FUNAI e 

NORWITZ, 2018). 

Durante a fase ativa a mulher provavelmente sentirá os 

maiores desconfortos decorrente do preparo corporal para 
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expulsão do feto. Por isso, nesse momento a parturiente deve 

receber os recursos disponíveis para o alívio da dor e apoio da 

equipe, buscando tornar o momento o mais confortável possível 

para gestante. Para o alívio da dor, alguns recursos não 

invasivos podem ser empregados, tais quais: massagem, 

auxílios na respiração e relaxamento, compressa ou banho 

morno, musicoterapia e até mesmo posturas verticais e 

deambulação para contribuir com a descida fetal, caso a 

parturiente aceite (FREITAS, et al. 2011).  

Portanto, como o manejo da dor continua sendo um 

problema para muitas parturientes e diante necessidade de se 

promover evidências de qualidade sobre métodos e técnicas 

obstétricas, torna-se clara a necessidade de estudos que 

abordem e favoreçam as boas práticas no parto e ao 

nascimento. Dessa forma, o objetivo desse estudo destina-se 

a observar a prevalência de utilização de métodos não-

farmacológicos para alívio da dor durante a fase ativa do 

trabalho de parto. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo, trata-se de recorte de um estudo 

observacional, retrospectivo e transversal, que foi desenvolvido 

no Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), na cidade de 

Santa Cruz, no interior do estado do Rio Grande do Norte - 

Brasil e, esteve vinculado a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), no campus Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairí (FACISA). Foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (parecer nº 3.015.108). 
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Participaram deste estudo 67 parturientes admitidas no 

setor de Pré-parto, Parto e Pós-parto imediato (PPP) do HUAB, 

onde foram incluídas na amostra, apenas as mulheres que se 

encontravam na fase ativa do primeiro estágio do trabalho de 

parto, que apresentavam idade entre 18 e 40 anos, feto único e 

idade gestacional entre 37 e 42 semanas e que estivessem na 

fase ativa do parto. Foram excluídas aquelas que apresentaram 

complicações durante o trabalho de parto, que tiveram 

indicação de parto cesáreo durante o estudo e que não se 

encontravam na fase ativa do trabalho de parto para essa 

análise. Todas as parturientes incluídas assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, afirmando que aceitavam 

participar da pesquisa. 

A coleta foi realizada por residentes, e alunos de 

graduação dos cursos de fisioterapia, enfermagem, nutrição e 

psicologia sob supervisão de preceptores do serviço e docentes 

que participam do projeto de pesquisa e extensão “A mulher 

como protagonista do parto”, onde também contribuem com o 

apoio à parturiente, ofertando recursos para alívio da dor. Os 

dados eram coletados a partir de registros do prontuário da 

paciente e armazenados e salvos em planilhas do Excel. 

Os procedimentos realizados consistiram em coleta de 

dados sobre condições sociodemográficas, como estado civil, 

escolaridade e raça; dados gineco-obstétricas como idade 

gestacional, dilatação cervical, duração do trabalho de parto, 

dinâmica uterina, condições da bolsa amniótica, duração do 

período expulsivo, além de dados sobre a condição de 

nascimento do recém-nascido, como o Apgar no primeiro e 

quinto minuto.  
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Além dessas informações, foram coletados quantas 

parturientes receberam métodos não farmacológicos e quantas 

não receberam. Em sequência, foram coletados as condutas e 

métodos não farmacológicos empregadas pela equipe, sendo 

eles: massagem, musicoterapia, banho morno, compressa 

morna, penumbra, uso de bola suíça, respiração diafragmática 

e deambulação. 

Os dados coletados foram analisados por meio de 

estatística descritiva através do software Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) versão 20.0 para o Windows.  

RESULTADOS  

Foram incluídas 67 parturientes na amostra, com média 

de idade de 25,77 anos (±5,3). Os dados sociodemográficos 

mostraram que as parturientes apresentavam, em sua maioria, 

presença de companheiro 81,8%, 73,8% delas se autodeclaram 

pardas, e 40,6% tinham ensino médio completo. Referente às 

informações obstétricas, as participantes estavam com 

dilatação cervical de 6,3 cm (±1,4), com idade gestacional 

média de 39 semanas e 3 dias (±1,2), 66,7% das mulheres 

apresentaram dinâmica uterina moderada e, 76,1% estavam 

com a bolsa íntegra.  

Ao se analisar a frequência de que as parturientes 

receberam métodos farmacológicos, observamos que 64,2% 

dessas mulheres utilizaram algum método não farmacológico 

para alívio da dor ofertado pela equipe do hospital ou pelo 

projeto de extensão durante a fase ativa do trabalho de parto.  

Das mulheres que fizeram uso de algum método não 

farmacológico, observou-se que a respiração diafragmática foi 
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método mais emprego no serviço, onde 50,7% das mulheres a 

realizaram, seguido por massagem 44,8%. O banho morno foi 

realizado por 35,8%, 21,9% deambularam, 19,4% utilizaram a 

bola de parto, 10,4% utilizaram penumbra, 6% musicoterapia e, 

por fim, o método menos empregado foi a compressa, onde 

apenas 3% das parturientes da amostra utilizaram. 

Tabela 2. Prevalência de métodos não farmacológicos 

empregados pela equipe. 

 
Variáveis 

 

 
 N 

 
% 

Métodos não 
farmacológicos 

  

Sim 43 64,20% 

Não 24 35,80% 

Total 67 100,00% 

Massagem   

Sim 30 44,80% 

Não 37 55,20% 

Total 67 100,00% 

Banho morno   

Sim 24 35,80% 

Não 43 64,20% 

Total 67 100,00% 

Musicoterapia   

Sim 4 6,00% 

Não 63 94,00% 

Total 67 100,00% 
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Fonte: autoria própria. 

DISCUSSÃO 

O presente estudo mostrou que o perfil 

siociodemográfico da amostra era composto principalmente por 

parturientes pardas (71%,6), com ensino médio completo 

(38,8%), casadas (49,3%), seguido por união estável (31,3%). 

Esses achados se assemelham ao encontrado no estudo feito 

Respiração 
diafragmática 

  

Sim 34 50,70% 

Não 33 49,30% 

Total 67 100,00% 

Penumbra   

Sim 7 10,40% 

Não 60 89,60% 

Total 67 100,00% 

Compressa   

Sim 2 3,00% 

Não 65 97,00% 

Total 67 100,00% 

Uso da bola   

Sim 13 19,40% 

Não 54 80,60% 

Total 67 100,00% 

Deambulação   

Sim 14 20,90% 

Não 53 79,10% 

Total 67 100,00% 
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por Silva, Silva & Carniel (2019), onde foi traçado o perfil de 

parturientes e seus neonatos em um município da Amazônia 

Legal e, foi observado que a maior parte das mulheres eram de 

cor parda, casadas e haviam estudado por mais 8 anos.  

Ao analisarmos a prevalência dos métodos não 

farmacológicos utilizados nas mulheres da amostra estudada, 

foi possível observar que 64,2% delas utilizaram pelo menos um 

método para alívio da dor durante a fase ativa do trabalho de 

parto, corroborando com o que foi relatado por Cauguey (2020), 

onde mais da metade das mulheres alisadas utilizaram o 

método não farmacológico.  

Ainda associado ao uso de métodos, Miealke e Col 

(2019) observaram que 77,9% das mulheres que participaram 

de seu estudo utilizaram algum método não farmacológico.  

Esse fato pode ser explicado pela presença da dor durante o 

trabalho de parto, que é algo comum e fisiológico, sendo 

decorrente principalmente das contrações uterinas realizadas 

na fase ativa do trabalho de parto. Pois embora a dor seja 

subjetiva, ela se caracteriza como uma experiência emocional 

e, representa um desafio psicológico para muitas mulheres, 

influenciando diretamente na sua postura e satisfação com o 

parto (LABOR E MAGUIRE, 2008).   

No presente estudo, a respiração diafragmática foi o 

método mais utilizado, Freire (2015) demonstrou em seu estudo 

que a orientação a respeito de padrões respiratórios durante o 

trabalho de parto pode ser ajustada de acordo a progressão do 

trabalho de parto, além de adquirir consciência sobre o seu 

ritmo, e tem como objetivo reduzir a dor, promover relaxamento, 

melhorar a oxigenação mãe-bebê, reduzir desconforto, dentre 
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outros. Já Kamalifard e Col. (2012) observou que a orientação 

respiratória reduziu a dor quando a dilatação já estava em 10 

cm, comprovando a eficácia da orientação respiratória. 

Muitas técnicas respiratórias podem ser empregadas 

neste momento, entretanto, profissionais recomendam avaliar a 

técnica mais adequada a parturiente e a fase do parto em que 

ela se encontra. Baseado nisso, Bavaresco e Col. (2011) 

defendem que o ideal seria que as mulheres tivessem contato 

com essas técnicas ainda no pré-natal, fazendo o uso 

adequado dos músculos respiratórios, para que no momento do 

parto elas possam estar mais preparadas nesse aspecto. 

Outro benefício apontado durante a aplicação de 

técnicas de respiração durante o trabalho de parto consiste na 

diminuição da ansiedade da parturiente, pois favorece 

diretamente a satisfação dela com o parto. Em um ensaio clínico 

randomizado, realizado por Almeida e Col. (2005), que incluiu 

36 parturientes, foi possível analisar que entre o grupo controle 

e o grupo experimental não houve diferença para alivio da dor. 

No entanto o grupo experimental que realizou técnicas 

respiratórias obteve um menor índice de ansiedade, o que levou 

a uma melhor satisfação com seu processo de parto. 

Sobre a utilização da massagem, que foi o segundo 

método mais utilizado para o alívio da dor, este estudo mostrou 

que quase metade das mulheres receberam este recurso, uma 

vez que a massagem promove o alívio da dor e, que a mesma 

pode ser trabalhada em diferentes momentos do parto, sendo 

mais eficiente nas dilatações entre 4 e 6 cm (Kamalifard e Col. 

2012).  
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   Em um ensaio clínico randomizado, que 

investigou a e eficácia da massagem por 30 minutos em 

parturientes, com dilatação em 4-5cm, evidenciou que a dor foi 

significativamente menor no grupo experimental Gallo e Col. 

(2013). Esses dados corroboram também com o estudo quase 

experimental realizado por Sriasih, et al (2019) que observou o 

efeito da massagem com aromoterapia na redução da dor em 

parturientes e os seus resultados também foram positivos para 

redução da intensidade da dor. 

Outro método não farmacológico utilizado foi o banho 

morno. No estudo de Lee e Col. (2013), ao conduzir um ensaio 

clínico com 92 gestantes, buscou avaliar o efeito do banho 

quente no alívio da dor durante o parto. As mulheres do grupo 

experimental permaneceram por até 15 minutos sob o chuveiro 

com temperatura de 37ºC, notou-se que aquelas que utilizaram 

o chuveiro apresentaram redução da dor na escala visual 

analógica (EVA) e tiveram melhor percepção de experiência de 

parto. Concernente a deambulação, 21,9% das mulheres 

incluídas no estudo deambularam.  

O estudo de Adams et al (2015) mostrou ainda, que o uso 

da água durante banho, incluindo o banho morno, por 

parturientes diminuiu a probabilidade dos neonatos de serem 

admitidos em berçários de cuidados especiais. O banho além 

de mostrar boa resposta fisiológica a dor, ele também pode 

promover uma sensação relaxante a mulher, e é considerado 

um recurso de fácil aplicabilidade e de baixo custo. (CAUGUEY, 

2020). 

A deambulação é um dos recursos terapêuticos que 

auxiliam no alívio da dor, e na aceleração do trabalho de parto, 
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através da força da gravidade que auxilia na descida do bebê, 

segundo Cauguey (2020). No estudo de Mamede e Col. (2007), 

onde foram incluídas 80 primigestas em trabalho de parto 

espontâneo, analisou que houve uma correlação entre a 

deambulação e a duração do trabalho de parto. 

Além disso, a deambulação permite que a mulher fique 

mais consciente durante todo o processo, o que pode ajudá-la 

a participar da tomada de decisão do seu trabalho de parto, 

potencializando a contração uterina, o fluxo sanguíneo para o 

bebê se torna mais abundante, o trabalho de parto se torna mais 

curto, além da adaptação da apresentação fetal ao estreito da 

pelve, prevenindo complicações no decorrer do trajeto 

(MAMEDE, et al. 2007).  

Quanto ao uso da bola, outro método não farmacológico 

avaliado nesse estudo, uma revisão sistemática de Makvandi e 

Col. (2015), onde foram incluídos 4 estudos com um total de 

220 mulheres, foi visto que o exercício com a bola de parto foi 

eficaz para diminuir a dor das mulheres durante o parto, mas 

essa eficácia se torna maior quando o uso da bola é associado 

a outra técnica, como por exemplo o banho morno. 

No estudo de Leung e Col. (2013), onde foi realizado um 

programa de exercício com o uso da bola foi possível observar 

que além do alivio da dor da contração uterina, também houve 

a redução da dor nas costas que algumas mulheres 

apresentaram no trabalho de parto, também acelerou o 

processo, tendo uma diminuição do tempo do trabalho de parto, 

o alívio da ansiedade e assim um maior relaxamento pela 

parturiente. 
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Em outra revisão sistemática a respeito da bola 

executada por Delgado e Col (2019), objetivou buscar os 

possíveis benefícios do uso da bola de parto envolvendo sete 

estudos. Os seus resultados mostraram que o uso da bola pode 

ser benéfico para redução da dor após 20-90 minutos de 

duração, com moderada evidência. Entretanto, para outros 

desfechos maternos e neonatais não houveram diferenças 

significativas, todavia, ele relata a baixa qualidade da evidência 

e reforça a necessidade de construção de novos estudos com 

boa qualidade metodológica envolvendo essa terapêutica. 

Apesar dos benefícios trazidos pelos estudo citados, no nosso 

estudo, apenas 19,4% das mulheres utilizaram a bola durante 

o trabalho de parto. 

Uso da bola, massagem e banho quente foram métodos 

utilizados pelas parturientes do nosso estudo, esses métodos 

foram investigados em um único estudo realizado por Gallo e 

Col. (2018), mas em sua pesquisa, ele avaliou a aplicação 

desses métodos de forma sequencial no parto. A bola suíça foi 

empregada aos 5 cm de dilatação cervical, a massagem com 

dilatação de 5 a 6 cm e o banho quente com dilatação > 7cm, 

com isso. Durante a análise, observou-se que o grupo 

experimental teve severidade da dor significativamente menor 

após as intervenções e retardou e reduziu o uso de medicação 

analgésica, além disso, tiveram expulsão mais rápida, melhores 

condições neonatais e maior satisfação materna. 

 Em uma revisão de Smith e Col. (2018), traz a que a 

massagem, e as compressas quentes são técnicas que podem 

reduzir a dor, interrompendo a transmissão dos sinais de dor e 

modificando a sua percepção, estimulando a liberação de 
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endorfinas ou neuroquímicos  Também traz sobre os benefícios 

das compressas quentes que agem por meio da dilatação dos 

vasos sanguíneos, causando aumento do suprimento 

sanguíneo, afetando a transmissão da dor, reduzindo a 

estimulação nociceptiva e aumentando a extensibilidade do 

colágeno. Na revisão as compressas quentes foram associadas 

à redução da dor no primeiro estágio do trabalho de parto. A 

massagem pode ajudar as mulheres a lidar com a dor do parto 

e pode proporcionar-lhes uma experiência de parto melhor. 

Outros métodos não farmacológicos utilizados nesse 

estudo foram a penumbra, a musicoterapia e a compressa, 

entretanto, foi observada uma menor frequência de sua 

utilização, o que pode ser explicado pela possível falta de 

afinidade com alguns desses recursos dentro do ambiente 

hospitalar, ocasionado pela forte cultura do modelo biomédico 

empregado na saúde durante muitos anos (RODRIGUES e 

SHIMO, 2019). 

Um estudo mostrou que a penumbra em um ambiente 

pode ser capaz de influenciar a sensação de bem-estar. Por 

esta razão passou a ser utilizada nas salas de parto com o 

intuito de promover tal sensação nas parturientes, bem como 

reduzir o foco da dor, embora seja uma técnica com pouca 

evidência científica conforme (RODRIGUES e SHIMO 2019).  

A literatura conceitua a musicoterapia como o uso de 

estímulos auditivos com músicas escolhidas pela parturiente 

para promover uma distração agradável e reduzir ansiedade e 

dor. No entanto, trata-se de um método cuja eficácia ainda não 

foi observada em evidências científicas de alta qualidade 

(CAUGHEY, 2020). 
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Concernente ao uso de compressas, que podem ser 

quentes ou frias, aplicadas a critério da opinião da mulher, a 

literatura consultada aponta como benefícios o alívio da dor, de 

calafrios ou tremores, diminuir a rigidez articular, reduzir o 

espasmo muscular e aumentar a extensibilidade do tecido 

conjuntivo como mostra Caughey (2020). Akbarzadeh e Col. 

(2018) avaliaram em sua pesquisa a compressa quente durante 

15-20 minutos em um ensaio clínico, cujo efeito na duração da 

primeira e na segunda fase do trabalho de parto e no índice de 

Apgar identificaram que o grupo que utilizou a compressa 

quente teve uma menor duração da segunda fase do trabalho 

de parto. No entanto, não houveram resultados significativos 

para redução da primeira fase, bem como para o índice de 

Apgar. 

De forma geral, devem ser estimuladas pesquisas 

científicas que abordem métodos não farmacológicos de alivio 

da dor durante o trabalho de parto. Seus efeitos devem ser 

melhor elucidados, a fim de: ofertar às mulheres uma 

assistência ao parto segura e baseada em evidência, auxiliar 

cada vez mais mulheres durante esse momento, contribuir para 

a humanização do parto e nascimento, aumentar a satisfação 

com o trabalho de parto e melhorar o apoio da equipe 

assistencial durante esse momento único e marcante na vida 

das mulheres. 

Nesse sentido, o estudo de Namujju e Col. (2018) 

evidenciaram que as experiências negativas têm sido 

associadas a pouco apoio e cuidado da equipe que presta 

assistência obstétrica. Somam-se a isso o uso de intervenções 

médicas, analgesia peridural e indução do parto, que foram 
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associados a estresse pós traumático em mulheres. Já as 

mulheres que tiveram participação na tomada de decisões e 

apoio profissional tiveram mais confiança e memórias positivas 

relacionadas ao de trabalho de parto. Esses dados favorecem 

e incentivam ainda mais a capacitação de profissionais 

busquem a humanização do parto.  

Como limitações deste estudo, podemos citar: falhas 

coletadas no prontuário a respeito do momento no qual o 

método foi empregado, tempo de aplicação e dados sobre a 

avaliação da dor. Assim, sugerimos que novos estudos sejam 

elaborados abordando a prevalência de utilização desses 

métodos e seus benefícios. 

 

CONCLUSÕES  

Ao final do presente estudo foi possível observar que 

houve uma grande prevalência de utilização de métodos não 

farmacológicos utilizados na fase ativa do trabalho de parto, os 

métodos mais utilizados foram respiração, massagem, banho 

morno, seguidos por deambulação e uso de bola. Ao passo que 

os menos utilizados foram o uso de alguma compressa, 

musicoterapia e penumbra. 

Dessa forma, podemos notar que a frequência de 

utilização de métodos não farmacológicos ainda pode melhorar, 

contribuindo com um parto menos intervencionista, dando 

espaço e voz ao corpo e as vontades da mulher parturiente. 
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RESUMO: A síndrome pré menstrual (SPM) se apresenta como 
um conjunto de sintomas clínicos, físicos, emocionais e 
comportamentais, com duração variável, que acomete a mulher 
nos dias em que antecedem o período menstrual, o tratamento 
pode ser realizado utilizando fármacos, porém o seu uso nem 
sempre é eficiente e costuma ser bastante inespecífico não 
atendendo a todas as possíveis apresentações 
sintomatológicas da síndrome, fazendo com que outras 
estratégias sejam necessárias. O objetivo deste estudo é 
identificar os tratamentos não farmacológicos utilizados no 
manejo da síndrome pré menstrual e analisar seus principais 
efeitos físicos e psicológicos, por meio de uma revisão 
integrativa utilizando ensaios clínicos publicados nos últimos 5 
anos. O estudo identificou que existem várias estratégias não 
farmacológicas possíveis para controle dos sintomas da SPM. 
Estratégias utilizando prática de atividades física (aeróbica, 
Ioga e natação), dietoterapias, aromaterapias, acupuntura e 
acupressão, terapia cognitivo comportamental com casal, 
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fototerapia, educação em saúde e manipulação de informações 
são eficientes no controle dos sintomas (físicos, emocionais e 
comportamentais) da SPM em diversos níveis. Algumas 
estratégias se apresentaram mais completas, agindo em todos 
os sintomas, enquanto outras se mostraram mais pontuais, 
dessa forma o estudo concluiu que existem diversas estratégias 
com resultados distintos o que torna possível direcionar a 
escolha da intervenção mais adequada de acordo com a 
necessidade, preferência e adaptação da mulher.  
Palavras-chave: Síndrome pré menstrual. Terapia. Tensão pré 

menstrual. Transtorno disfórico pré menstrual. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A síndrome pré menstrual (SPM) pode ser definida como 

um conjunto de sintomas clínicos, físicos, emocionais e 

comportamentais, com duração variável, que acomete a mulher 

nos dias que antecedem o período menstrual (fase lútea), estes 

sintomas desaparecem no restante do ciclo e tornam a aparecer 

próximo ao período menstrual seguinte, o que confere a 

síndrome um caráter cíclico (FRITZ; SPEROFF, 2015). 

  A SPM pode se apresentar com os mais variados 

sintomas, logo pode ser totalmente diferente de uma mulher 

para outra, dessa maneira algumas mulheres são acometidas 

por sintomas leves e conseguem transpor o quadro sem 

dificuldades, enquanto outras são acometidas por sintomas 

severos e/ou numerosos e acabam tendo dificuldade em 

realizar suas atividades rotineiras, o que pode acarretar em 

prejuízos físicos, emocionais, financeiros, sociais, familiares, ou 

seja, a SPM tem potencial para gerar um grande impacto 

negativo em todos os aspectos da vida de uma mulher (GIRÃO 

et al., 2019). 
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O transtorno disfórico pré menstrual (TDPM) também é 

um transtorno relacionado a fase pré menstrual, na realidade, é 

considerado por vários autores como um subtipo ou a forma 

mais grave da síndrome pré menstrual, frequentemente durante 

o TDPM ocorre uma exacerbação dos sintomas psicológicos 

com intensa mudança de humor que pode afetar de maneira 

positiva ou de maneira negativa os sintomas físicos (YELA, 

2018). 

Alguns dos sintomas mais comuns presentes na SPM 

são: ansiedade, depressão, tensão, mudanças de humor, 

irritabilidade, insônia, choro, sensação de descontrole, 

coordenação motora e concentração diminuída, confusão 

mental, dor de cabeça, cansaço ou fadiga, dores, sensibilidade 

mamária, cãibras, inchaço e desejo por comida. Os sintomas 

podem variar em número e intensidade de mulher para mulher 

ou de ciclo para ciclo, também podem aparecer outros sintomas 

não listados acima (MAGED et al., 2018). 

O diagnóstico da SPM é prevalentemente clínico e se 

baseia na época do aparecimento dos sintomas e da 

intensidade dos mesmos, apesar de exames laboratoriais e de 

imagem poderem ser realizados, eles não determinam o 

diagnóstico da síndrome, logo é de extrema importância uma 

consulta médica bem realizada com uma anamnese ampla e 

detalhada (GIRÃO et al., 2019). 

Como o diagnóstico é essencialmente clínico e o quadro 

é bastante polimorfo e variado, com a possibilidade de se 

expressar com mais de 150 sintomas distintos, o Colégio 

Americano de Ginecologia e Obstetrícia (ACOG) indica que 

para auxiliar o diagnóstico seja utilizado um diário prospectivo 

de sintomas, onde a mulher deve registrar todos os seus 
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sintomas com intensidade e período de início e término, de 

maneira que nenhum sintoma ou intensidade seja esquecido ou 

subestimado na hora da consulta ou diagnóstico (ROYAL 

COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS, 

2016). 

O tratamento da SPM pode ser realizado utilizando 

fármacos, porém o tratamento farmacológico costuma ser 

bastante inespecífico pois não existe confirmação da causa 

exata da síndrome. De maneira geral, o tratamento 

farmacológico visa controlar a flutuação hormonal, bloquear a 

ovulação ou agir em neurotransmissores específicos que 

afetam o humor, também pode ser utilizado suplementação de 

vitaminas e minerais, no entanto o uso de fármacos tem seu 

efeito muito variado e algumas terapêuticas são ineficientes 

para algumas mulheres ou com alguns efeitos colaterais 

bastante danosos (GIRÃO et al., 2019). 

Devido aos problemas relacionados com o uso de 

tratamentos farmacológicos, muitos profissionais e autores 

concordam com a importância em inserir tratamentos não 

farmacológicos para controle da SPM, de maneira que estes 

tratamentos passaram de meros coadjuvantes a opção de 

tratamento realmente funcional em quadros de SPM ou TDPM. 

Devido à variedade de tratamentos não farmacológicos 

disponíveis, alguns deles não são tão frequentemente 

disseminados enquanto outros já são amplamente aceitos e 

conhecidos tanto pelas mulheres acometidas quanto pelos 

profissionais (ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND 

GYNAECOLOGISTS, 2016; VERKAIK et al., 2017). 

Algumas das abordagens não farmacológicas são: 

prática de atividades físicas diversas, como natação, exercícios 
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aeróbicos, ioga; dietoterapias diversas; acupuntura; terapia 

cognitiva comportamental (TCC); e outras terapias holísticas. 

Pode-se perceber que existe uma ampla gama de opções 

terapêuticas não farmacológicas, porém nem todas possuem 

eficácia comprovada cientificamente o que afeta na decisão do 

médico ao indicar a terapia não farmacológica como opção de 

tratamento principal e/ou coadjuvante ao tratamento 

farmacológico (ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND 

GYNAECOLOGISTS, 2016; VERKAIK et al., 2017; MAGED et 

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

Estima-se que apenas 15% das mulheres em período 

reprodutivo não sofram de nenhum sintoma no período pré 

menstrual, as outras 85% sofrem de um ou mais sintomas de 

intensidade variada, a recorrência desses sintomas durante a 

fase lútea do ciclo que interferem nas atividades diárias da 

mulher é o que caracteriza a síndrome, de maneira que é 

estimado que em torno de 30% a 40% das mulheres em idade 

fértil sofrem de SPM e 3% a 8% sofrem de TDPM, sendo 

extremamente difícil estabelecer o percentual real de mulheres 

com SPM devido a linha tênue que diferencia o comportamento 

habitual do sindrômico (GIRÃO et al., 2019). 

Com a alta incidência da SPM a possibilidade de que 

muitas mulheres não se adequem aos tratamentos 

farmacológicos ou tenham algum efeito colateral muito danoso 

é grande, dessa forma faz-se necessário produzir mais 

pesquisas a respeito dos tratamentos não farmacológicos e 

seus reais benefícios para a SPM, para que assim os médicos 

passem a conhecer melhor as terapêuticas e se sintam mais 

seguros em realizar e indicar estes tratamentos e as mulheres 
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sintam confiança em segui-los e alcancem resultados 

satisfatórios que melhorem sua qualidade de vida.  

Buscando fortalecer os dados da literatura científica 

acerca dos tratamentos não farmacológicos para manejo da 

SPM, percebendo o impacto da síndrome na vida da mulher 

assim como sua alta incidência e fatores negativos relacionados 

aos tratamentos farmacológicos, o presente estudo tem como 

objetivo identificar os tratamentos não farmacológicos utilizados 

no manejo da síndrome pré menstrual e analisar seus principais 

efeitos físicos e psicológicos. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi realizada a partir de uma revisão 

integrativa da literatura (RI). A revisão integrativa foi escolhida 

como método de pesquisa por permitir a síntese de 

conhecimento e a incorporação dos resultados no âmbito 

prático, ela possibilita a inclusão de estudos experimentais e 

não experimentais, assim como, o levantamento de dados da 

literatura teórica e empírica. Desta maneira, este modelo de 

pesquisa busca uma melhor compreensão e análise do 

fenômeno estudado, atendendo a diversos propósitos, sendo 

considerada uma das abordagens metodológicas mais amplas 

no campo das revisões, sendo capaz de atender perfeitamente 

ao objetivo do presente estudo. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 

2010). 

Esta pesquisa foi realizada seguindo sete etapas 

principais, sendo elas: 1 - Identificação do tema e problema de 

pesquisa com construção de uma pergunta chave norteadora; 

2- identificação de palavras-chaves e descritores relacionados 
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ao tema, para realização da pesquisa nas bases de dados 

escolhidas; 3- Realização de pesquisa nas bases de dados e 

seleção de obras relevantes para a pesquisa, de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão; 4- Leitura crítica do material 

escolhido com seguinte coleta de dados; 5- Análise crítica dos 

dados coletados; 6- Descrição e discussão dos resultados; 7- 

Apresentação dos resultados e conclusões da RI. (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010; BENTO, 2012). 

 O presente estudo possui caráter exploratório e 

descritivo, realizado através de pesquisa nas bases de dados 

online Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na Scientific 

Electronic Library Online (Scielo) com os descritores, 

"Premenstrual Syndrome" e "Therapy " nos idiomas Inglês e 

português. Quanto aos critérios de inclusão foram utilizados 

apenas ensaios clínicos utilizando alguma intervenção não 

farmacológica para síndrome pré menstrual publicados entre 

2015-2020.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização da busca nas bases de dados 

escolhidas, foram encontrados 60 artigos, dos quais 19 se 

adequaram aos critérios de inclusão e exclusão e foram 

utilizados como amostra para a pesquisa. Para melhor 

visualização dos resultados os estudos foram classificados por 

tipo de intervenção, de maneira que foram criadas três 

categorias conforme quadro 1, 2, 3, são elas, respectivamente: 

a) Atividade física e dietoterapia; b) Práticas integrativas e 

complementares; c) Outras práticas.  
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ATIVIDADE FÍSICA E DIETOTERAPIA 

 

Foram encontrados sete artigos que abordaram 

atividade física e/ou dietoterapia. Os estudos que utilizaram 

ioga também foram incluídos nessa categoria, apesar da ioga 

ser considerada uma prática integrativa complementar ela 

também é considerada uma atividade física, dessa forma a 

título dessa pesquisa ela foi enquadrada como atividade física. 

Apenas um dos estudos encontrados utilizou mais de uma 

intervenção, realizando intervenções com atividade física e 

dietoterapia, conforme pode ser observado no quadro 1, 

exposto abaixo. 

 

Quadro 1. Intervenções com atividade física e dietoterapia. 

Atividade física e dietoterapia 

Autoria/ano Intervenção Resultado 
ESMAEILPOUR; 
GHASEMIAN; ALIZADEH, 
2019. 

Dietas 
enriquecidas com 
grãos inteiros. 

Melhoria em sintomas 
físicos, psíquicos e 
comportamentais. 

MOHEBBI; JAFARNEJAD; 
SADEGHI, 2018. 

Exercício aeróbio. Melhoria em sintomas 
físicos, psíquicos e 
comportamentais. 

MAGED et al. 2018. Natação. Melhoria em sintomas 
físicos, psíquicos e 
comportamentais. 
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EL-LITHY  et al. 2015. Exercício aeróbio. Melhoria do bem-estar 
social, físico, emocional e 
desempenho da mulher. 

YILMAZ; AYDIN, 2019. Dieta e exercício 
aeróbio. 

Melhoria em sintomas 
físicos, psíquicos e 
comportamentais. 

GHAFFARILALEH et al. 
2019a 

Ioga. Melhoria do sono. 

GHAFFARILALEH et al. 
2019b. 

Ioga. Redução de sintomas 
psíquicos, comportamentais 
e redução de pressão 
arterial. 

Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

Atividade física e dietoterapia são terapêuticas indicadas 

por diversos autores e consensos médicos para tratamento de 

várias doenças, incluindo a SPM. A prática de atividade física e 

ingestão adequada de nutrientes são orientações médicas 

comuns em todo o mundo e está associada a melhoria geral da 

saúde e qualidade de vida além da prevenção de doenças, 

então é bastante razoável que elas sejam alternativas sempre 

presentes quando se aborda práticas não farmacológicas para 

tratamento de doenças. 

Dois estudos utilizaram dietoterapia para alívio dos 

sintomas da SPM, um dos estudos modificou a dieta das 

participantes apenas substituindo grãos refinados por grãos 

inteiros, onde as participantes deveriam consumir no mínimo 4 

porções diárias de grãos inteiros/integrais (massas integrais, 
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arroz integral, pão integral e outros grãos inteiros) e eliminar o 

consumo de grãos refinados (ESMAEILPOUR; GHASEMIAN; 

ALIZADEH, 2019). O outro estudo modificou a dieta das 

participantes para uma dieta contendo 50-55% de carboidratos, 

25-30% de gordura e 15-20% de proteína, sendo rica em 

carboidratos complexos e limitada em açúcar refinado (YILMAZ; 

AYDIN, 2019). 

As duas intervenções obtiveram redução significativa 

dos sintomas associados a SPM. Em três meses de 

intervenção, foram observados melhoria em sintomas físicos, 

psíquicos e comportamentais, tais como: dor, sensibilidade 

mamária, acne, insônia, fadiga, apetite, irritabilidade, 

ansiedade, depressão, entre outros. Este resultado é atribuído 

a restrição de gordura saturada, aumento do consumo de 

ômega-3, magnésio, zinco, vitaminas B e E que já foram 

identificados como eficazes na redução dos sintomas da SPM 

(ESMAEILPOUR; GHASEMIAN; ALIZADEH, 2019; YILMAZ; 

AYDIN, 2019). 

Três estudos utilizaram o exercício aeróbico como forma 

de intervenção, os três realizaram programas com atividades 

aeróbicas pelo menos 3 vezes por semana com 20-30 minutos 

de atividades. Foi possível identificar melhoria e redução de 

intensidade dos sintomas da SPM em todos os estudos, 

destacando resultados significativos em dores (cefaleias, 

cólicas, dor lombar e sensibilidade mamária), fraqueza e fadiga, 

irritabilidade e ansiedade, depressão, inchaço, apetite, 

concentração, confusão e distúrbios do sono. (MOHEBBI; 

JAFARNEJAD; SADEGHI, 2018; EL-LITHY et al., 2015; 

YILMAZ; AYDIN, 2019). 
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Os resultados positivos associados a prática de atividade 

aeróbica são atribuídos aos efeitos fisiológicos gerais da 

atividade física, o estudo de El-Lithy e colaboradores (2015) 

mostrou que a prática dessa modalidade diminui a prolactina, o 

estradiol e a progesterona substâncias envolvidas na 

fisiopatologia da SPM, além de melhorar a contagem de 

hemoglobina, hematócrito e glóbulos vermelhos, o que resulta 

na melhoria do bem-estar social, físico, emocional e 

desempenho da mulher, além de aliviar e/ou controlar os 

sintomas presentes na SPM. 

Em contrapartida, o estudo de MAGED e colaboradores 

(2018), abordou uma modalidade mais específica de atividade 

física, a natação. O protocolo utilizado foi de 30 minutos de 

atividade, 3 vezes por semana por 3 meses, onde eram 

realizados 10 minutos de aquecimento, 15 minutos de natação 

e 5 minutos de relaxamento, incluindo exercícios respiratórios, 

alongamentos e exercícios para circulação. Foi obtido melhoria 

significativa nos seguintes sintomas: ansiedade e depressão, 

tensão, humor, sensação de descontrole, confusão, dores, 

cansaço, sensibilidade mamaria e cãibras. No entanto à 

insônia, choro, inchaço e apetite não obtiveram melhora. 

A natação pode realizar uma série de estímulos 

corporais, devido a temperatura da água, pressão e pela própria 

sensação de água, realizando uma verdadeira massagem 

corpórea, estes estímulos são recebidos pelos nervos da pele 

e levados para as demais partes do corpo chegando ao sistema 

imunológico, afetando a secreção de hormônios do estresse, 

aumentando digestão e circulação, além de diminuir a 

sensibilidade à dor, logo a atividade tem grande potencial para 

aliviar os sintomas da SPM (MAGED et al., 2018). 
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Além da aeróbica e da natação, dois estudos de 

Ghaffarilaleh e colaboradores (2019a, 2019b), evidenciaram 

efeitos positivos da prática da ioga para alguns sintomas da 

SPM, além de proporcionar vários benefícios por ser uma 

atividade física, os estudos demonstraram que a ioga é eficiente 

na melhoria do sono, reduzindo distúrbios do sono, além de 

proporcionar melhoria em sintomas da depressão e reduzir 

pressão arterial em mulheres com SPM. Estudos apontam que 

a ioga pode funcionar tanto por meio do contato e concentração 

exigido durante a prática, o que desvia o foco de preocupações 

externas, quanto por regular o sistema nervoso autônomo, 

aumentando a atividade parassimpática e dos sistemas GABA, 

desencadeando uma série de melhorias nos sintomas da SPM. 

 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

 

As práticas integrativas e complementares (PICs) foram 

reconhecidas e implementadas oficialmente pelo Brasil desde 

2006 através da Portaria GM/SM nº 971, de 3 de maio de 2006 

(BRASIL, 2006). As práticas integrativas e complementares 

encontradas nos estudos de intervenções da SMP, estão 

expostas no quadro 2 abaixo, com exceção da Ioga que foi 

abordada como atividade física. 

  



TRATAMENTOS NÃO FARMACOLÓGICOS NO MANEJO DA SÍNDROME 
PRÉ MENSTRUAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

655 
 

Quadro 2. Intervenções com práticas integrativas e complementares. 

Práticas integrativas e complementares 

Autoria/ano Intervenção Resultado 

UZUNÇAKMAK; 
AYAZ-ALKAYA, 
2018. 

Aromaterapia com Lavanda.  Melhoria em sintomas 
psíquicos, dor e 
inchaço 

HEYDAR et al, 
2018a. 

Aromaterapia com Rosa 
Damascena. 

Melhoria em sintomas 
físicos, psíquicos e 
comportamentais. 

HEYDARI et al., 
2018b. 

Aromaterapia com Flor de 
Citrus Aurantium. 

Melhoria em sintomas  
psíquicos. 

MATSUMOTO; 
KIMURA; HAYASHI, 
2017. 

Aromaterapia com frutas 
cítricas Yuzu 

Melhoria em sintomas  
psíquicos e diminuição 
da frequência 
cardíaca. 

BAZARGANIPOUR et 
al., 2017. 

Acupressão simples em 
pontos LIV3 e LI4. 

Melhoria em 
ansiedade e 
depressão. 

SUN et al., 2015. Acupuntura combinada com 
ponto auricular. 

Melhoria em cefaleia 
menstrual e regulação 
de PGF2α sérica e a 
AVP. 

ARMOR et al, 2018. Acupuntura. Melhoria em sintomas 
físicos, psíquicos e 
comportamentais. 
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 Fonte: Próprio autor, 2020. 

As PICs são consideradas sistemas médicos complexos 

e/ou recursos terapêuticos que trabalham com abordagem 

global do ser humano e do processo de saúde-doença, buscam 

estimular os mecanismos naturais do ser humano para 

promover e/ou restaurar a saúde, focando na escuta, no vínculo 

terapêutico e na integração do ser humano com o meio 

ambiente e a sociedade (BRASIL, 2006).  

A aromaterapia, a acupressão, a auriculoterapia e a 

acupuntura, são as modalidades de PICs (BRASIL, 2016; 

BRASIL, 2018), que foram testadas para sintomas da SPM. Por 

utilizarem uma abordagem holística, as PICs têm grande 

potencial para combater os sintomas da SPM, pois eles podem 

se apresentar de diversas formas afetando vários sistemas 

além de possuir um forte aspecto emocional e social envolvido, 

conforme discutido anteriormente. 

 A aromaterapia é uma terapêutica baseada no uso de 

compostos voláteis (geralmente por inalação) extraídos de 

vegetais, conhecidos por óleos essenciais (OE) (BRASIL, 

2018). Quatro estudos utilizaram a aromaterapia como 

intervenção em SPM, todos utilizaram um protocolo de 5 ou 10 

minutos de terapêutica, 2 ou 3 vezes por dia, por pelo menos 5 

dias, durante a fase lútea do ciclo, por pelo menos 2 ciclos. 

Heydari e colaboradores (2018a, 2018b), testaram dois 

OEs, o uso de OE de rosa damascena mostrou-se eficaz no 

alívio dos sintomas físicos, psicológicos e sociais, no entanto o 

uso de OE de flor de citrus Aurantium mostrou-se eficiente 

apenas em sintomas psicológicos, e não obteve impacto nos 

sintomas físicos e sociais. O estudo de Matsumoto, Kimura e 

Hayashi (2017), utilizou OE de frutas cítricas Yuzu, também 

obteve maior efeito no campo psicológico, demonstrando que o 
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OE teve efeito positivo na escala de tensão e ansiedade, raiva 

e hostilidade, fadiga, humor e afetividade, além de diminuir a 

frequência cardíaca durante a fase lútea. 

Uzunçakmak e Ayaz-Alkaya (2018), avaliaram um OE 

mais comum para os brasileiros, o OE de lavanda, o estudo 

demonstrou sua eficácia em sintomas como: ansiedade, 

relacionados ao afeto, fadiga, nervosismo, dor, inchaço, 

pensamentos depressivos e distensão abdominal. No entanto, 

o estudo mostrou que o OE de lavanda não é eficiente em 

sintomas relacionados ao apetite e ao sono. 

Todas as intervenções de aromaterapia, atribuíram seus 

resultados principalmente ao aumento e/ou ativação do sistema 

nervoso autônomo parassimpático e/ou redução da atividade 

simpática, além do estímulo do sistema límbico propiciado pela 

inalação de OEs. Especificamente o estudo com rosa 

damascena atribuiu os resultados, além do efeito no sistema 

parassimpático, ao seu efeito acetil-colinesterase e em sua 

ação no sistema gabaérgico. 

A acupressão consiste em exercer pressão em pontos 

corpóreos específicos, semelhante a acupuntura, porém sem 

uso de agulhas, o uso de acupressão nos pontos LIV3 e LI4 

(localizados na mão e no pé), se mostrou eficaz para diminuição 

da gravidade dos sintomas da SPM, com foco na ansiedade e 

depressão em um protocolo de 20 minutos por dia por 14 dias 

antes da menstruação (BAZARGANIPOUR et al, 2017). 

O estudo de SUN e colaboradores (2015), comprovou a 

eficácia de acupressão corporal combinada a auriculoterapia 

em cefaleia menstrual presente na SPM, o estudo associou seu 

efeito à regulação dos níveis anormais de prostaglandina 

F2 α sérica e a arginina vasopressina plasmática, tendo em 
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vista que o uso da técnica combinada levou a diminuição dos 

níveis dessas substâncias no período pré menstrual. 

A acupuntura é uma técnica da Medicina Tradicional 

Chinesa, que consiste no estímulo preciso de pontos corpóreos, 

por meio da inserção de agulhas filiformes metálicas (BRASIL, 

2006). O uso de acupuntura é eficaz em vários sintomas da 

SPM, o protocolo utilizado deve ser específico para cada mulher 

tendo em vista a infinidade de pontos passíveis de estímulo e o 

desequilíbrio especifico de cada mulher com sintomas, nos 

estudos encontrados houve redução ou eliminação de pelo 

menos dois sintomas atrelados a SPM, obtendo resultados em 

sintomas físicos, sociais e psicológicos (ARMOR et al, 2018). 

 

OUTRAS PRÁTICAS  

 

Algumas outras terapêuticas também demonstraram 

alguns efeitos benéficos em um ou mais sintomas da SPM, elas 

utilizam várias técnicas e intervenções diferentes abordando 

diversas áreas de atuação, conforme explicitado no quadro 3 

que mostra dados sobre os cinco estudos categorizados como 

“outras áreas”. 

A fototerapia, por exemplo, é uma técnica bastante 

utilizada por alguns profissionais para os mais diversos 

tratamentos, a técnica consiste na exposição controlada a 

determinados tipos de luz. O estudo de AAN e colaboradores 

(2017), testou a eficácia da fototerapia para sintomas da SPM, 

o estudo mostrou que após 30 minutos de fototerapia as 

mulheres apresentaram uma melhora significativa apenas no 

humor e os outros sintomas não obtiveram alterações, 

conforme pode ser observado no quadro 3 exposto abaixo. A 
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eficácia do protocolo de fototerapia aplicado foi atribuída a 

regulação da serotonina que está envolvida com o humor e 

atinge seu pico quando a pessoa é exposta a luz brilhante. 

Além da fototerapia, alguns autores analisaram a eficácia 

de estratégias de educação em saúde nos sintomas da SPM. 

Um dos estudos realizou a intervenção diretamente nas 

mulheres acometidas pela SPM (AYAZ-ALKAYA; YAMAN-

SÖZBIR; TERZI, 2020), enquanto o outro utilizou estratégias de 

educação em saúde voltadas para os cônjuges das acometidas, 

focando principalmente em conscientizar na importância do 

apoio do cônjuge durante o período de manifestação dos 

sintomas (REZAEE; MAHAMED; AMIDI, 2016), as duas 

intervenções obtiveram resultados distintos. 

As duas estratégias de educação em saúde obtiveram 

resultados positivos, reduzindo alguns sintomas e/ou deixando 

a mulher mais confiante em passar pelo período de 

manifestação dos sintomas, de maneira que as abordagens 

foram efetivas para a melhoria da qualidade de vida e 

realização das atividades diárias das mulheres com SPM. A 

estratégia de educação em saúde voltada para as mulheres 

focou em abordar prevenção, fatores relacionados ao estilo de 

vida (exercício e nutrição) e como lidar com o estresse e os 

sintomas da SPM, e ao fim de 3 ciclos foi observado mudanças 

no estilo de vida das mulheres, que passaram a adotar hábitos 

mais favoráveis ao combate da SPM (AYAZ-ALKAYA; YAMAN-

SÖZBIR; TERZI, 2020). 
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Quadro 3. Intervenções com outras práticas. 
 

Outras práticas 

Autoria/ano Intervenção Resultado 

AAN et al., 2017. Fototerapia. Melhora do humor. 

USSHER; PERZ, 
2017. 

Terapia cognitivo-
comportamental de casal 
(TCC). 

Melhoria do 
relacionamento e 
compreensão do 
parceiro, melhoria de 
sintomas físicos. 
psíquicos e 
comportamentais. 

REZAEE; 
MAHAMED; AMIDI, 
2015. 

Educação em saúde para 
cônjuges. 

Aumento do apoio do 
cônjuge, melhoria na 
confiança feminina e 
redução de sintomas 
físicos, emocionais e 
comportamentais. 

AYAZ-
ALKAYA; YAMAN-
SÖZBIR.; TERZI, 
2020. 

Educação em saúde. Mudanças no estilo de 
vida com melhoria da 
qualidade de vida e 
realização das atividades 
diárias. 

KUES et al., 2018. Informações manipuladas. Indução de efeitos 
positivos e/ou negativos. 

Fonte: Próprio autor, 2020. 
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O estudo que utilizou educação em saúde com foco no 

apoio do cônjuge das mulheres com SPM, demonstrou eficácia 

em promover o apoio do cônjuge após 3 ciclos de intervenções, 

e com isso reduziu a quantidade e a intensidade de sintomas 

físicos, emocionais e comportamentais das mulheres com SPM, 

demonstrando e corroborando com estudos que mostram a 

importância do apoio do cônjuge na saúde física, emocional, 

social e principalmente na saúde reprodutiva da mulher 

(REZAEE; MAHAMED; AMIDI, 2016). 

Ainda sobre a importância do apoio e inclusão do 

cônjuge no tratamento da SPM, o estudo de Ussher e Perz 

(2017), utilizou uma ferramenta já conhecida e indicada no 

tratamento da SPM, porém adaptada. O estudo utilizou a 

terapia cognitivo comportamental (TCC) empregando a 

abordagem de casal e não a abordagem solo como é 

naturalmente utilizada, e comprovou que a TCC aplicada ao 

casal possui mais benefícios nos sintomas da SPM do que a 

TCC solo. Após a intervenção os casais demonstraram 

melhoria do relacionamento e aumento da compreensão do 

parceiro, além da melhoria de sintomas físicos, houve redução 

na intensidade e frequência de reatividade emocional pré-

menstrual negativa, aumento da comunicação e busca de 

ajuda, maior compreensão e aceitação da mudança e o 

desenvolvimento de habilidades de enfrentamento relatadas 

pelas mulheres que experimentaram a TCC em casal, indicando 

que a TCC feita utilizando casais podem trazer maiores 

benefícios do que a TCC solo, principalmente pelo suporte 

diferenciado do cônjuge, semelhante ao estudo de educação 

em saúde para os cônjuges abordado anteriormente. 
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Por fim, dentre todas as terapêuticas encontradas para a 

SPM, o estudo de Kues e colaboradores (2018), apresenta um 

conceito não explorado até o momento, as mudanças positivas 

que podem ocorrer durante a SPM. Sim, algumas mulheres 

experimentam mudanças positivas durante este período e o 

estudo buscou verificar o impacto da disseminação de 

informações apenas negativas na percepção das mulheres que 

sofrem de SPM. No estudo, algumas mulheres foram expostas 

a informativos sobre as mudanças positivas e negativas da 

SPM enquanto outras foram expostas a informativos apenas 

negativos sobre os sintomas da SPM, o estudo observou que 

quando as mulheres eram expostas apenas às informações 

negativas elas relatavam apenas sintomas negativos mesmo 

que antes tivessem relatado pelo menos um sintoma positivo. 

O mesmo estudo concluiu que as mulheres expostas as 

informações positivas e negativas sobre a SPM, relatavam mais 

de um sintoma positivo mesmo mantendo vários sintomas 

negativos, logo o estudo sugere que a exposição a informações 

apenas negativas sobre a SPM pode induzir as mulheres ou 

fazer com que elas já esperem ou antecipem os efeitos 

negativos e ignorem ou suprimam os efeitos positivos que 

podem ser experimentados, como aumento da libido, da 

criatividade e da energia, afetando a percepção da mulher 

frente a SPM. 

 

CONCLUSÕES  

 

A presente pesquisa se propôs a identificar as principais 

intervenções não farmacológicas para o manejo da SPM 

publicadas nos últimos 5 anos, ficou bem evidenciado que 
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existem inúmeros tratamentos que podem funcionar para 

redução e controle dos sintomas da SPM, o que permite o 

manejo da síndrome sem necessariamente utilizar fármacos, 

abrindo um leque de opções para mulheres que não se 

adaptam, não se beneficiam ou não podem utilizar estratégias 

farmacológicas. 

Dentre as intervenções identificadas estão estratégias de 

mudanças de hábitos como intervenções com diversas 

modalidades de atividades física, aeróbica, Ioga, natação e 

dietoterapias, intervenções com práticas integrativas e 

complementares como a aromaterapia, acupuntura e 

acupressão, além de outras práticas como TCC com casal, 

fototerapia, educação em saúde e até mesmo manipulação de 

informações. 

Todas as intervenções apresentadas apresentaram 

algum efeito benéfico nos sintomas da SPM e nenhum efeito 

maléfico, foram identificadas diversas formas terapêuticas com 

as mais diversas estratégias, algumas com zero custo, outras 

com baixo custo e algumas com alto custo. Apresentadas 

estratégias para as mais diversas necessidades e estilos de 

vida, e certamente alguma delas se adequará as necessidades 

especificas de mulheres que sofrem de SPM e procuram uma 

alternativa não farmacológica. 

Algumas estratégias se mostraram mais eficientes no 

combate a todas as classes de sintomas, físicos, emocionais e 

comportamentais, enquanto outras se apresentaram mais 

pontuais, de maneira que a escolha da intervenção deve ser 

direcionada para a necessidade específica da mulher, além de 

que a mulher não só pode, como deve ser tratada com a 

intervenção que mais se adequar ao seu estilo de vida, 
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preferência e vontade, priorizando as práticas que tragam maior 

prazer e satisfação melhorando assim sua qualidade de vida, 

fazendo-as passar pelo período pré menstrual de maneira 

natural e não de maneira traumática e estressante. 

No entanto, foi possível perceber a escassez de estudos 

com esta abordagem o que pode justificar a falta de 

disseminação de informações acerca destas e outras 

terapêuticas não farmacológicas para tratamento da SPM. 

Também chamou atenção os estudos que adotaram estratégia 

de educação em saúde, os resultados foram bastante 

satisfatórios e é uma estratégia passível de ser utilizada em 

larga escala por programas de promoção de saúde da mulher, 

o que poderia ampliar os horizontes e disseminar informações 

relacionados ao enfrentamento da SPM, tanto para as mulheres 

acometidas quanto para os profissionais que as acompanham.  
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RESUMO: A violência obstétrica se caracteriza pela 
apropriação do corpo feminino e dos processos reprodutivos 
por parte dos profissionais de saúde, no que diz respeito ao 
tratamento desumano, a medicalização do corpo da mulher e 
patologização dos processos fisiológicos.  Frente a isso, 
destaca-se a importância de ações educativas 
operacionalizadas através dos jogos lúdicos visando modificar 
o cenário obstétrico vigente. Objetivou-se relatar a experiência 
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da utilização de jogo educativo como intervenção para 
prevenção de violência obstétrica no parto institucionalizado. 
Trata-se de relato de experiência da operacionalização do jogo 
educativo, este de elaboração própria dos autores. Utilizou-se 
um dado de seis faces personalizadas, figuras ilustrativas, seis 
placas contendo a palavra “SIM”, seis placas contendo a 
palavra “NÃO” e seis envelopes numerados. Os dados foram 
apresentados de forma descritiva e discutidos com a literatura 
científica. Na aplicação do jogo, foi possível perceber que, os 
participantes não detinham conhecimento prévio sobre algumas 
formas de violência obstétrica. Contudo, detinham 
conhecimento sobre algumas das boas práticas obstétricas, 
estas consideradas humanizadas. Observou-se ainda que essa 
ferramenta oportunizou a construção do conhecimento, 
esclarecimentos de dúvidas e sensibilização e empoderamento 
dos participantes na prevenção da violência obstétrica no parto 
institucional. Diante disso, o jogo constituiu uma ferramenta 
valiosa para a promoção da saúde e a continuidade da 
integralidade da assistência pré-natal. 
Palavras-chave: Educação em Saúde. Parto Obstétrico. 

Violência contra a Mulher.  

 

INTRODUÇÃO  

 

O parto e o nascimento são momentos únicos, 

marcantes e transformadores na vida das parturientes e dos 

demais atores que o cercam (OLIVEIRA et al., 2019). Sabe-se 

que, até meados do século XX,  o processo de parir e nascer 

acontecia no âmbito domiciliar das parturientes, sendo assistido 

por parteiras, curandeiras, comadres e até mulheres que 

demonstravam confiança à parturiente e aos familiares (LEAL 

et al., 2018; HANUM et al., 2017).  
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O cuidado ofertado pelas parteiras tradicionais durante o 

trabalho de parto, parto e puerpério, tratava-se da 

implementação de boas práticas obstétricas holísticas e 

pautadas na humanização, a qual envolvia não só a mulher, 

mas todos os que pertenciam ao contexto familiar (ARAÚJO et 

al., 2018; HANUM et al., 2017).  

Contudo, a partir do século XX, iniciou-se um processo 

de mudança no cenário obstétrico vigente na época, onde o 

parto que até então, era considerado um evento fisiológico e 

absolutamente feminino, começa agora a ser compreendido 

como algo patológico, o qual requer intervenção médica, 

tornando-se uma prática da medicina (ZANARDO et al., 2017).  

Vale salientar que, no mesmo século, ocorreu o processo 

de institucionalização do parto, este caracterizado pela 

transferência do parto ao ambiente hospitalar, sendo que antes 

o parto era assistido por parteiras tradicionais no seio familiar. 

Assim centralizou-se na figura médica e tornando-se cada vez 

mais dependente das intervenções que, por vezes, são 

dispensáveis e potencialmente maléficas à saúde e à vida do 

binômio mãe-feto, difundindo-se um modelo tecnocrático de 

parir e nascer (RISCADO; JANNOTTI; BARBOSA, 2016). 

Nesta perspectiva, tais processos (parto e nascimento) 

começaram a ser encarados como um ato médico e masculino 

Desse modo, a figura médica surge como principal protagonista 

desse processo, tornando as mulheres apenas coadjuvantes 

durante a parturição (ZANARDO et al., 2017). 

Frente a isso, o parto vaginal deixou de ser considerado 

a melhor opção de parir, emergindo assim, o parto cesáreo 

como um parto indolor, rápido e seguro (SANTOS et al., 2015). 



UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO “VAMOS APRENDER 
BRINCANDO?” PARA PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO 

PARTO INSTITUCIONALIZADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

671 
 

À vista disso, para Gomes et al. (2018), o cenário obstétrico 

vigente, reflete na institucionalização das práticas obstétricas, 

enfatizando a incorporação dos procedimentos e intervenções 

sem respaldo científico, desnecessárias e potencialmente 

iatrogênicas que por vez resulta na perda da autonomia 

feminina, caracterizando assim, a medicalização do parto.  

Dito isso, esse modelo tecnocrático e medicalizado, 

permite a parturiente vivenciar situações desumanas, 

constrangedoras e altamente violentas durante o seu próprio 

trabalho de parto e parto na assistência hospitalar. Desta forma, 

surge a Violência Obstétrica (VO), esta caracterizada pela 

apropriação do corpo feminino e da autonomia reprodutiva por 

parte dos profissionais de saúde, durante a gestação, parto, 

puerpério e as situações de abortamento (LEAL et al., 2018).  

A VO pode se manifestar de diversas formas, 

destacando-se o não consentimento da parturiente sobre os 

procedimentos realizados, bem como o não esclarecimento 

destes; injúria verbal; peregrinação da parturiente; proibição do 

acompanhante; realização de lavagem intestinal, tricotomia, 

Manobra de Kristeller; restrição dos movimentos durante o 

trabalho de parto ativo; utilização da posição litotômica; toques 

vaginais rotineiros e por diferentes profissionais; não ofertar 

métodos de alívio da dor; realização de episiotomia de modo 

rotineiro e indiscriminado; utilização de fórceps; impedir o 

contato pele a pele entre o binômio mãe-feto e o aleitamento 

materno nas primeiras horas de vida (TEIXEIRA et al., 2020).  

Sobre o assunto, Nascimento e seus colaboradores 

(2017) apontaram que tais ações consideradas violentas e que 

vão contra as boas práticas obstétricas recomendadas ao parto 
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e nascimento, ainda são muito frequentes, especialmente no 

cenário brasileiro, onde a VO é bastante presente nas 

maternidades públicas e privadas, entretanto, observa-se a 

escassez de produções científicas acerca do assunto.  

As estimativas apontam que entre uma a quatro 

mulheres brasileiras sofrem violência durante o trabalho de 

parto e parto na assistência hospitalar (CUNHA et al., 2020).  

Logo, ressalta-se a importância das práticas educativas 

em saúde como estratégia preventiva da violência obstétrica, 

uma vez que ações educativas com gestantes permitem a 

associação do conhecimento popular ao científico, estimula o 

empoderamento e a autonomia feminina em relação ao seu 

próprio processo parturitivo, possibilitando uma experiência 

positiva, feliz e prazerosa. Ademais, orienta e sensibiliza a 

parturiente sobre o conceito de VO, suas formas e as medidas 

de enfrentamento, empoderando e resgatando a filosofia do 

parto fisiológico (QUADROS; REIS; COLOMÉ, 2016). 

Percebe-se então, a importância de se discurtir sobre os 

desfechos materno-infantis ocasionados pela violência, durante 

o trabalho de parto e parto, no âmbito hospitalar, sendo as salas 

de espera (prévias as consultas de pré-natais), os grupos 

educativos e as consultas de pré-natais um espaço propício 

para essa finalidade (VASCONCELOS et al., 2016).  

Dito isso, os jogos lúdicos operacionalizados nas ações 

de promoção da saúde, constituem ferramentas valiosas, pois 

possibilitam educar/treinar, discutir, construir e consolidar o 

conhecimento. Tais jogos têm por finalidade fortalecer o 

aprendizado, e, posteriormente, produzir uma mudança de 
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comportamentos, empoderamento e adoção de estilos de vida 

saudáveis (ALMEIDA; SILVA; MACHADO, 2013). 

No tocante a VO institucional, os jogos educativos são 

tidos como um instrumento assistencial que proporciona o seu 

entendimento e auxilia na sensibilização dos casais grávidos no 

que concerne as medidas de prevenção, além de resgatar o 

empoderamento, a autonomia e o protagonismo feminino 

durante o processo parturitivo, enfatizando a utilização de boas 

práticas obstétricas (TORRES; HORTALE; SCHALL, 2003). 

Levando em consideração que a VO institucional ainda é  

bem expressiva no atual cenário obstétrico, no qual proporciona 

desfechos desfavoráveis à saúde materna-neonatal e viola os 

direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, este estudo 

objetivou relatar a experiência da utilização de um jogo 

educativo como intervenção para prevenção de violência 

obstétrica no parto institucionalizado.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência sobre a utilização do jogo educativo “Vamos 

Aprender Brincando?” como intervenção para prevenção da VO 

no parto institucionalizado.  

O jogo educativo foi desenvolvido pelos próprios autores, 

sendo nomeado “Vamos aprender brincando?”, onde se utilizou 

um dado de seis faces personalizadas, seis placas contendo a 

palavra “SIM” e seis placas contendo a palavra “NÃO” e seis 

envelopes numerados (1 a 6) personalizados por fora, contendo 
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em seu interior figuras ilustrativas e duas perguntas norteadoras 

sobre à temática em estudo.  

O jogo foi desenvolvido durante uma ação educativa em 

saúde que tinha como objetivo central abordar as formas de VO 

perpetradas no parto institucional, bem como as boas práticas 

obstétricas com vista à prevenção.  

A ação aconteceu no dia 21 de Janeiro de 2020, na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) da zona rural, no município de 

Iguatu-CE. O referido município se localiza na região Centro-

Sul do estado do Ceará e apresenta em sua totalidade, 30 

Unidades Básicas de Saúde, sendo que 12 unidades estão na 

zona rural e 18 unidades, na zona urbana. 

O jogo foi aplicado durante o turno matutino e teve 

duração de uma hora e trinta minutos, tendo como facilitador, 

um discente de enfermagem regularmente matriculado no 7° 

semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Regional do Cariri (URCA), Unidade 

Descentralizada de Iguatu (UDI). As participantes foram dez 

gestantes (quatro primíparas e seis multíparas), dez 

parceiros/pais, um médico, uma enfermeira e três agentes 

comunitários de saúde, os três últimos são profissionais de 

saúde da referida unidade e participaram somente como 

ouvintes.  

Ressalta-se que foi realizado o agendamento prévio da 

ação educativa e aplicação do jogo com os agentes 

comunitários de saúde e os profissionais responsáveis pela 

atenção pré-natal (enfermeiros e médicos). Os participantes 

(mulheres grávidas e seus parceiros) foram convidados pelos 



UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO “VAMOS APRENDER 
BRINCANDO?” PARA PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO 

PARTO INSTITUCIONALIZADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

675 
 

agentes comunitários de saúde para comparecerem na ação 

educativa mediada e operacionalizada através do jogo. 

O jogo consistiu em fazer com que os participantes 

lançassem o dado personalizado e o número sorteado 

indicasse um envelope contendo perguntas norteadoras acerca 

das formas de violência obstétrica e das boas práticas 

obstétricas, essas últimas visando a prevenção e humanização 

da assistência. Após a leitura da pergunta pelo facilitador, os 

participantes ficavam à vontade para levantar a placa “Sim” ou 

“Não”, para se referirem a conduta como um tipo de violência 

obstétrica ou como boas práticas obstétricas.  

Perguntas relacionadas à: “Manobra de Kristeller”; ao 

“Uso rotineiro e indiscriminado de ocitocina sintética”; à 

“restrição alimentar e hidratação”; ao “impedimento da presença 

do acompanhante de livre escolha”; à “peregrinação da 

parturiente”; à “realização da tricotomia”; aos “toques vaginais 

repetitivos e por diferentes profissionais de saúde” foram 

utilizadas para se referir às formas de VO durante o parto 

institucional.  

No tocante às boas práticas, empregou-se perguntas 

relacionadas aos seguintes temas, “construção do plano de 

parto”; “acolhimento da parturiente e seu acompanhante 

durante o trabalho de parto e parto”; “A decisão sobre o local de 

parto”; “posições verticalizadas durante o trabalho de parto”; 

“realização da episiorrafia em situações necessárias”; 

“utilização dos métodos não farmacológicos para alívio da dor 

do trabalho de parto”; “contato pele a pele entre o binômio mãe-

feto”.   



UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO “VAMOS APRENDER 
BRINCANDO?” PARA PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO 

PARTO INSTITUCIONALIZADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

676 
 

Salienta-se que após o levantamento das placas pelos 

participantes, realizou-se explanações acerca das perguntas, 

apresentando as figuras ilustrativas. Ademais, utilizou-se como 

metodologia de trabalho, a roda de conversa, que se orienta 

pelo referencial teórico-metodológico da Educação Popular de 

Paulo Freire. 

A roda de conversa ancorada na Educação Popular de 

Paulo Freire, possibilita ao enfermeiro implementar os aspectos 

da subjetividade dos usuários dos serviços de saúde, bem 

como a potencialização das construções e experiências 

coletivas e inovadoras do modelo tradicional de educar. Dessa 

maneira, é uma estratégia que proporciona o 

(com)partilhamento de conhecimentos e trocas de experiências,  

contribuindo para a prevenção de agravos e promoção da 

saúde (DIAS et al., 2018) 

Finalizou-se o momento perante o feedback positivo, 

verificado através da apreensão dos conhecimentos 

verbalizados pelos participantes envolvidos e alcance dos 

resultados esperados mediante a aplicação do jogo educativo.  

Os dados obtidos das experiências vivenciadas pelo 

discente foram apresentados de forma descritiva, analisados de 

forma interpretativa e discutidos conforme a literatura científica 

pertinente à temática em estudo. 

Salienta-se que para realização desse estudo, não 

necessitou de aprovação prévia do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade Regional do Cariri (URCA), pois o 

propósito do estudo foi expor a experiência e pontuar as 

contribuições que a vivência proporcionou ao crescimento 

adêmico-profissional do facilitador.  
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Conforme Goldim e Fleck (2010) os estudos do tipo de 

relato de experiência, são estudos pautados na observação 

assistencial que, descreve uma experiência considerada ou não 

exitosa/enriquecedora, a qual poderá contribuir positivamente 

no crescimento pessoal-profissional do indivíduo/facilitador que 

operaliza uma determinada ação, bem como os sujeitos que 

participam enquanto ouvintes.  

Assim, não existe projetos de pesquisas prévios, logo, 

não se faz necessário obter, do Comitê de Ética em Pesquisa, 

uma aprovação prévia para realização de estudos do tipo de 

relato de experiência (GOLDIM; FLECK, 2010). 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

O cuidado pré-natal tem por finalidade preparar a mulher 

psicologicamente e fisicamente para o momento tão esperado 

e marcante em seu ciclo vital, o parto. Aliado a isso, é o 

momento propício para os profissionais de saúde prepararem a 

mulher a exercer o novo papel social, o de ser mãe; garantir o 

desenvolvimento da gravidez; assegurar a saúde e a vida do 

binômio mãe-feto, permitindo o parto de um recém-nascido 

saudável e livre de intercorrências, com vista à redução da 

morbimortalidade materna e perinatal (VASCONCELOS et al., 

2016). 

Denota-se que as práticas educativas em saúde é, sem 

dúvida, um dos aspectos inovadores e preconizados pela 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISH). No tocante ao ciclo gravídico, verifica-se a 

importância no planejamento e realização de ações educativas, 
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ao propiciar um intercâmbio de vivências e saberes. Admite-se 

assim, um dos assuntos a ser discutido nas atividades 

educativas com as gestantes, é a respeito da VO perpetrada 

durante o trabalho de parto e parto na assistência hospitalar, 

objetivando prepará-las a vivenciar a parturição de forma 

positiva, integradora, enriquecedora e feliz (RIOS; VIEIRA, 

2007; VASCONCELOS et al., 2016; DIAS et al., 2015).  

Posto a isso, prévio a realização do jogo educativo, 

realizou-se inicialmente a apresentação do facilitador aos 

participantes, abordando a temática central: “violência 

obstétrica no trabalho de parto e parto institucionalizado”, bem 

como, as regras gerais do jogo educativo. Logo após, ocorreu 

o acolhimento e apresentação dos participantes e o início 

imediato do jogo.  

Neste primeiro momento, foi possível observar o 

interesse das mulheres grávidas e seus parceiros, tanto pela 

relevância da temática, em questão, como da 

operacionalização do jogo educativo, isso ficou evidenciado 

mediante análise da verbalização oral destes. 

Torna-se importante mencionar que, a ação educativa 

com o desenvolvimento do jogo, aconteceu anteriormente às 

consultas de pré-natal, sendo agendada, previamente, com os 

agentes comunitários de saúde, enfermeiros e médicos da 

referida UBS, esses dois últimos responsáveis pela assistência 

pré-natal.  

Diante deste contexto, os jogos com finalidade 

educacional são aqueles que detêm um objetivo didático 

explícito, os quais podem ser aplicados e/ou adaptados, 

objetivando aprimorar os processos de ensino-aprendizagem 
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em um contexto informal ou formal de aprendizagem 

(PANOSSO; SOUZA; HAYDU, 2015). 

A primeira pergunta norteadora sorteada, dando início ao 

jogo, tratou-se da manobra de Kristeller e sobre as posições 

verticalizadas durante o trabalho de parto e parto. Neste 

segundo momento, por meio das expressões faciais, 

levantamento da placa “Não” e compreensão dos depoimentos 

orais dos participantes, verificou-se que os mesmos não 

detinham conhecimento acerca da manobra de Kristeller. Em 

um estudo realizado na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

do município de Agrestina (PE), apontaram semelhanças, visto 

que as participantes envolvidas em uma atividade educativa, 

demonstraram desconhecimento acerca do conceito de 

violência obstétrica, as suas formas, destacando a manobra de 

Kristeller (SILVA et al., 2019). 

No tocante as posições verticalizadas durante a trabalho 

de parto ativo, notou-se que os participantes demonstraram 

possuir conhecimento prévio, ao verbalizarem que as posições, 

tais como, em pé, cavalinho, cócoras e com banqueta são 

posições recomendadas para parir durante o parto vaginal 

eutócico, e vão em consonância com as recomendações do 

manual de boas práticas ao parto e nascimento. Analisou-se 

que tais orientações os participantes receberam durante a 

assistência pré-natal.  

Posteriormente, realizou-se explanação pelo facilitador, 

discutindo sobre a definição de violência obstétrica, as 

iatrogenias na assistência, oriundas da manobra de Kristeller, 

sensibilizando e esclarecendo que a posição vertical é a ideal 

para parir. Logo, esse momento se tornou prazeroso e 
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enriquecedor, pois oportunizou a discussão sobre a temática, a 

expansão e potencialização dos conhecimentos, disposição e 

entusiasmo na condução do jogo educativo.  

Corroborando com o estudo de Menezes et al. (2020), os 

autores pontuaram que a utilização da manobra de Kristeller, 

durante a segunda fase clínica do parto (expulsivo), constitui em 

um procedimento doloroso e potencialmente iatrogênico. Essa 

conduta tem a capacidade de desregular a contratilidade 

uterina, produzindo uma hipertonia, prejudicando a vitabilidade 

fetal. Os riscos são: lesões a nível de períneo em situações 

graves; hemorragia materno-fetal; ruptura uterina e maior nível 

de tocotraumatismos no feto (MONTENEGRO; REZENDE, 

2017). 

Em continuidade ao jogo, os parceiros/pais ao lançarem 

o dado e sortearem a pergunta relacionada à utilização rotineira 

da ocitocina e a presença do acompanhante de livre escolha, 

percebeu-se mediante o levantamento da placa “Não” e a 

verbalização dos participantes, que mais uma vez não sabiam 

acerca dos assuntos, solicitando orientações.  

Assim, ocorreu a explanação do facilitador ressaltando 

que a ocitocina sintética por via endovenosa não é 

recomendada nos primeiros períodos clínicos do parto 

(dilatação e expulsivo) visando aumento da contratilidade 

uterina, sendo recomendada apenas no terceiro período clínico 

(dequitação) como medida profilática da hemorragia pós-parto.  

Montenegro e Rezende (2017) trazem que a utilização 

da ocitocina sintética não é recomendada como procedimento 

de rotina, pois não reduz as taxas de cesarianas e possuem 

efeitos deletérios. Sua indicação é para acelerar o trabalho de 
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parto, elevando a intensidade e frequências das contrações 

uterinas. Vale ressaltar, a utilização indiscriminada de ocitocina 

sintética, considera-se uma das formas de VO (NASCIMENTO 

et al., 2017). 

Com relação a presença do acompanhante de livre 

escolha no processo parturitivo, foi abordado que é um direito 

das mulheres em trabalho de parto ativo, parto e em situações 

cirúrgicas (cesáreas) perante a Lei 11.108/2005, tendo o direito 

de possuir um acompanhante para assistir todo o processo de 

parto, sendo que o ideal seria a figura paterna.  

A Lei do Acompanhante (Lei n° 11.108) foi instituída 

desde o dia 7 de abril de 2005, garantindo às parturientes a 

escolha de um acompanhante de livre escolha para assistir todo 

o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas 

maternidades públicas e privadas, onde o acompanhante 

juntamente com a parturiente devem ser admitidos e acolhidos 

nas instituições pelos profissionais de saúde. Aponta-se ainda 

que, a presença do acompanhante de livre escolha, constitui 

uma medida preventiva de VO (DULFE et al., 2016).  

Dando continuidade com a pergunta lançada no jogo, 

esta tratou-se da restrição alimentar durante o trabalho de parto 

e a importância da construção do plano de parto. Observou-se, 

mediante a compreensão dos depoimentos, que os 

participantes mais uma vez apresentaram desconhecimento 

sobre tais conceitos. Contudo, demonstraram interesse em 

saber do que se trata, e dúvidas se a parturiente pode se 

alimentar ou não e qual seria a finalidade desse plano de parto.  

Isso provocou ao facilitador interesse em abordar tais 

conceitos, buscando esclarecer dúvidas, informando sobre as 
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estratégias preventivas de VO recomendadas pelas ações de 

políticas públicas, como também no resgate da autonomia da 

parturiente sobre seu próprio processo de parto. A discussão 

levantada favoreceu o esclarecimento de dúvidas e 

sensibilização no facilitador e nos integrantes acerca da 

importância de conhecer as formas de VO e assim saber 

prevenir e intervir em situações que envolvam esse tipo de 

violência contra a mulher.   

No estudo de Teixeira et al. (2020), uma das formas 

frequentes de VO perpertrada na assistência hospitalar que foi 

apontada pelos autores, é a restrição alimentar da parturiente 

durante o trabalho de parto ativo, demonstrando falta de 

conhecimento por parte das parturientes acerca disso.   

No que concerce a construção do plano de parto, é um 

documento escrito, de caráter jurídico e legal, elaborado pela 

própria gestante e seu(ua) parceiro (a), expondo suas 

expectativas e preferências sobre seu próprio processo de 

parto, buscando a humanização da assistência obstétrica, 

redução dos atos violentos e assim vivenciar sentimentos e 

experiências positivas durante o parto. Isso, se o parto for de 

risco habitual (BARROS et al., 2017). 

Prosseguindo a aplicação do jogo, foram lançadas  

perguntas norteadoras, com base nas seguintes temáticas: 

peregrinação da parturiente, realização de tricotomia, toques 

vaginais repetitivos e por diferentes profissionais de saúde, 

decisão sobre o local de parto, a liberdade de posições 

corporais e movimentos durante o trabalho de parto. Verificou-

se que as perguntas lançadas levantaram diversas dúvidas por 
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parte dos participantes, principalmente sobre a decisão do local 

de parto e retirada dos pelos pubianos (tricotomia).  

A partir da discussão levantada, do diálogo estabelecido 

entre os integrantes-facilitador, tais dúvidas foram esclarecidas. 

Ainda foi possível perceber que as mulheres grávidas e 

multíparas detinham conhecimento prévio sobre os toques 

vaginais repetitivos e por diferentes profissionais de saúde, isso 

ficou evidenciado nos relatos verbais retratando tal situação em 

partos anteriores. Essas informações relatadas pelas 

participantes, tornaram o momento dinâmico, interativo e rico 

em conhecimentos.  

Durante toda a ação, os participantes se mantiveram 

ativos e engajados tanto na operacionalização do jogo, como 

na aquisição de conhecimentos sobre atos violentos que 

promovem a perda da autonomia reprodutiva e apropriação do 

corpo feminino, assim tornando-os cientes da importância da 

discussão sobre a temática, bem como a sua prevenção.   

Brandão e seus colaboradores (2019) pontuaram a 

crescente utilização dos jogos com fins educativos, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo bastante 

empregados na prática  clínico-assistencial e nas atividades 

educativas propostas por enfermeiros (as) com o intuito de 

auxiliar na formação profissional-pessoal e potencializar as 

habilidades e competências.   

Desta forma, a ação possibilitou um espaço propício para 

que os participantes pudessem expressar seus medos e 

angústias acerca da temática, participando ativamente e 

estabelecendo um diálogo interativo e harmonioso, contribuindo 

para a assimilação do assunto. A participação ativa dos 
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integrantes possibilitou ao facilitador, entusiasmo e interesse 

em prosseguir com a operacionalização do jogo, visando o 

(com)partilhamento de experiências e sensibilização do público-

alvo acerca do assunto em questão.  

Tais semelhanças são encontradas no estudo de Oliveira 

e Almeida Júnior. (2015), ao evidenciarem que as ações 

educativas em saúde proporcionam um espaço oportuno para 

a troca de experiências, construção do conhecimento e 

melhoria das condições de vida e saúde. Sob a ótica do 

facilitador, isso permite descobrir um novo recurso de ensino-

aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento de habilidades e competências essenciais 

para a interação humana e a formação profissional.  

Salienta-se ainda que, a utilização dessa estratégia, com 

as placas, foi um método fundamental, pois além de 

proporcionar a explanação da temática, tornando-a dinâmica, 

interessante e lúdica, propiciou acolhimento e interação entre 

facilitador-participantes, quebrando uma tensão, tornando o 

espaço agradável e permitindo a construção do conhecimento 

e a troca de saberes e experiências. Vale lembrar que,  a 

utilização das figuras ilustrativas acerca das formas de VO 

institucional e as boas práticas no processo parturitivo, durante 

o jogo, facilitaram a compreensão sobre o assunto e instigou os 

participantes a se envolverem cada vez mais no jogo.  

Aliado a isso, as mulheres grávidas verbalizaram 

preferência pelo parto vaginal e optaram pela presença do 

enfermeiro (a) obstetra, visando uma assistência mais holística, 

humanizada e de qualidade. Notou-se que, quanto mais as 

gestantes conheciam sobre o assunto, mais participativas e 
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sensibilizadas ficavam, e as ações se tornavam cada vez mais 

construtivas e enriquecedoras. 

Acerca disso, Silva et al. (2020) pontuaram em seu 

estudo, a importância do(a) enfermeiro(a) obstetra na 

humanização da assistência obstétrica e no reconhecimento 

das necessidades reais das mulheres durante o ciclo gravídico-

puerperal. Esses profissionais passaram a ser reconhecidos por 

recriar relações menos desiguais, desmedicalizar, 

desinstitucionalizar e resgatar a fisiologia do parto. 

Vasconcelos et al. (2016) trazem que devido a escassez 

de práticas educativas no âmbito da atenção pré-natal, estas 

devem ser desenvolvidas pelos profissionais de saúde para que 

possam discutir informações inerentes à gestação, parto e 

puerpério, assim compreender esse ciclo. Dito isso, as ações 

possibilitam a reflexão e favorecem uma participação ativa dos 

sujeitos envolvidos.  

Com isso, a experiência foi bastante gratificante e 

marcante ao oportunizar a sensibilização dos participantes 

sobre a importância do assunto enfatizando a 

prevenção/combate da VO, bem como o resgate da filosofia do 

parto fisiológico, a importância da participação paterna durante 

a parturição, o protagonismo e o empoderamento feminino 

durante o trabalho de parto. Diante disso, a ação foi muito além 

do esperado, pois ultrapassou o modelo tradicional de ensino, 

permitindo ao facilitador e participantes atuarem como 

protagonistas no seu próprio processo de ensino-aprendizagem 

e crescimento pessoal/profissional. 

A explanação acerca das boas práticas no parto e 

nascimento favoreceu a desmistificação do parto dolorido, 
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assustador e violento, favorecendo novas perspectivas e 

futuras vivências agradáveis ao processo de parturição. 

Ademais, propiciou compreensão por parte do facilitador e 

participantes sobre as medidas preventivas de VO.  

Neste contexto, Freitas et al. (2016) pontuaram que as 

atividades educativas em saúde embora não sejam a realidade 

dos serviços de saúde, contudo, a sua incorporação pode ser 

eficiente para atender de forma integral os usuários dos 

serviços, facilitando a interação entre participantes e 

profissionais de saúde, suprindo assim, as necessidades de 

informação e elevando a qualidade de vida. 

No facilitador, instigou a continuidade de se empregar 

cada vez mais a utilização de métodos lúdicos com finalidade 

educacional, em especial os jogos como estratégia norteadora 

das práticas de promoção da educação em saúde, com vista a 

viabilizar o repasse de informações e/ou orientações, tornando 

cada vez mais integrativo e dinâmico todo o processo de 

ensino-aprendizagem.  

No estudo de Pires et al. (2017), apontaram que a 

utilização de jogos com fins educativos na área de saúde, é uma 

estratégia educativa bastante utilizada com o propósito de 

adoção de hábitos de vida saudáveis, mudanças de 

comportamento e prevenção de agravos e promoção da saúde.  

Além disso, possibilitou ao facilitador vivenciar 

precocemente a dinâmica do futuro exercício profissional, 

aprimorar e/ou desenvolver as habilidades e competências 

necessárias para a prática clínico-assistencial, apreço e 

identificação profissional com assistência obstétrica. 



UTILIZAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO “VAMOS APRENDER 
BRINCANDO?” PARA PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO 

PARTO INSTITUCIONALIZADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

687 
 

Junto a isso, menciona-se a importância de se 

desenvolver atividades educativas em saúde, com gestantes, 

visando não apenas debater assuntos como esse, mas também 

outros assuntos relevantes relacionados ao ciclo gravídico-

puerperal. 

Finalizando o jogo educativo, os participantes envolvidos 

(mulheres grávidas e parceiros/pais) verbalizaram que a 

incorporação e a operacionalização do jogo educativo foram de 

fundamental importância para a abordagem do assunto, pois 

conheceram a temática sob uma nova perspectiva, superando 

suas expectativas e solicitando mais encontros como esse, com 

temas como os períodos clínicos e os mecanismos de parto. No 

momento destinado para retirada de dúvidas, observou-se que 

os participantes não relataram dúvidas. 

Desse modo, verificou-se a necessidade dos 

profissionais de saúde (enfermeiros e médicos) adotarem em 

sua prática clínico-assistencial o componente educativo, 

formando os grupos de gestantes, objetivando ultrapassar o 

modelo de cuidado individualizado e fornecer a continuidade da 

integralidade do cuidado pré-natal e da atenção obstétrica. 

 

CONCLUSÕES  

 

Ficou evidente que, a aplicação do jogo como 

intervenção educativa para a prevenção de VO no trabalho de 

parto e parto institucionalizado, foi um método indispensável 

para abordar a temática com os casais grávidos (mulheres 

grávidas e seus parceiros), uma vez que facilitou o repasse, a 

compreensão e a sensibilização dos participantes sobre o 
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assunto em questão, bem como a participação ativa, 

(com)partilhamento de vivências e o fortalecimento da interação 

entre facilitador-participantes.   

Ademais, ficou notória a relevância de se desenvolver 

práticas educativas em saúde semelhantes a essa, executadas 

mediante jogos lúdicos e dinâmicos com fins educacionais 

almejando a promoção da saúde, a prevenção de agravos e a 

integralidade do cuidado pré-natal e atenção obstétrica.  

Destarte, faz-se necessário que, enfermeiros e médicos, 

profissionais esses responsáveis pela assistência pré-natal, 

promovam ações educativas lúdicas, dinâmicas e inovadoras 

durante os grupos educativos com gestantes ou durante as 

salas de espera, objetivando desmistificar certos saberes ainda 

arraigados e tabus associados ao processo de parir,  da mesma 

forma abordar e discutir assuntos relevantes como esse 

(violência obstétrica perpetrada no trabalho de parto e parto no 

âmbito hospitalar), dentre outros assuntos inerentes ao ciclo 

gravídico-puerperal. 

Na ótica do facilitador, a operacionalização do jogo 

educativo oportunizou a aquisição e aprimoramento de 

habilidades e competências necessárias ao futuro exercício 

profissional, contribuiu positivamente no crescimento 

acadêmico-profissional e despertou apreço e identificação 

profissional pela área obstétrica. Aliado a isso,  sensibilização 

acerca da importância que as práticas de educação em saúde 

proporcionam aos sujeitos ali inseridos, especialmente quando 

se trata de grupos de gestantes, pois facilitam a compreensão 

sobre o período gestacional e puerperal.  
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Torna-se importante mencionar ainda, a necessidade de 

ressignificar a visão da parturiente sobre o parto violento e 

dolorido durante a atenção pré-natal ou nos próprios grupos 

educativos, visando resgatar experiências positivas, felizes e 

seguras.  

Da mesma forma, aponta-se a importância dos 

profissionais pré-natalistas, destacando a figura do enfermeiro, 

possuirem formação contínua em cuidado pré-natal ou em 

obstetrícia, buscando fornecer orientações sobre a construção 

do plano de parto e nascimento, ainda durante o período 

gestacional, como medida preventiva de violência obstétrica 

durante o trabalho de parto e parto institucional.  

As limitações deste estudo, refere-se ao tempo 

disponibilizado para aplicação do jogo educativo, já que tornou-

se incipiente para discutir de forma detalhada todos os aspectos 

relacionados à temática em estudo. Outro aspecto a ser 

mencionado, refere-se a não participação dos profissionais de 

saúde (enfermeira e médico) durante a aplicação do jogo 

educativo, o que impossibilitou analisar o que estes sabem 

acerca do assunto, se abordam o assunto durante as consultas 

de pré-natal e se estão aptos a assistir mulheres em situações 

de violência de um modo geral.  
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RESUMO: A doença COVID-19 pode afetar os indivíduos na 
esfera biopsicossocial, com isso, a pandemia da COVID-19 
submeteu os profissionais de saúde a vivenciarem condições 
que podem comprometer sua qualidade de vida e saúde mental. 
Nesse contexto, a habilidade empática é uma importante 
ferramenta nos cuidados em saúde, além de auxiliar na relação 
profissional-paciente. Esse estudo objetivou verificar a empatia 
dos profissionais que atuam no atendimento em saúde mental. 
Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo descritiva, de 
natureza qualitativa e quantitativa, realizada em um Pronto 
Atendimento em Saúde Mental da Paraíba. A amostra foi obtida 
através de amostragem por conveniência, e consistiu em 30 
profissionais de saúde. Para a coleta de dados, utilizou-se um 
questionário sociodemográfico e a Escala de Jefferson de 
Empatia dos Profissionais de Saúde. A análise desses dados 
foi realizada através do pacote estatístico SPSS e Análise de 
Conteúdo de Bardin. Os resultados sugerem que os 
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profissionais de saúde apresentam características empáticas 
em seu repertório comportamental, contudo, não foi possível 
correlacioná-las com a saúde mental destes. No entanto, a 
literatura demonstra que a empatia foi causadora de 
traumatização vicária nos profissionais de saúde da linha de 
frente da pandemia de COVID-19. Sugere-se a realização de 
novas pesquisas, que avaliem a empatia dos profissionais de 
saúde e sua importância para a saúde mental destes. 
Palavras-chave: Infecções por coronavírus; Empatia; Pessoal 
de saúde; Saúde mental. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-

CoV-2) causa a COVID-19, doença que se disseminou 

rapidamente por vários países em todo o mundo, levando a 

Organização Mundial da Saúde a decretar Emergência em 

saúde pública de importância internacional (LAI et al., 2020; 

LIMA et al., 2020). 

Em virtude da alta transmissibilidade desse vírus, 

visando diminuir a propagação da doença, estratégias foram 

adotadas por diversos países, tais como quarentena, 

isolamento e distanciamento social (REIS-FILHO; QUINTO, 

2020).  

Os impactos ocasionados pela COVID-19 afetam os 

indivíduos em toda a esfera biopsicossocial (GUINANCIO et al., 

2020). Em meio aos sintomas de ordem psíquica, o medo 

causado resultante de uma pandemia pode desencadear 

transtornos mentais, além de consequentemente, agravar as 

sintomatologias daqueles que são acometidos por transtornos 

psiquiátricos preexistentes (SHIGEMURA et al., 2020). 
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As mudanças súbitas provocadas frente ao COVID-19, 

refletem incisivamente na rotina da população, entretanto, 

reverbera de maneira ainda maior nos profissionais de saúde, 

que acabam experienciando a rejeição e acusação pela 

propagação do vírus em detrimento do convívio diário com os 

indivíduos acometidos por ele. Além de situações como rejeição 

social e discriminação, os profissionais de saúde têm 

vivenciado condições adversas, como a falta de equipamentos 

de proteção individual, comprometendo assim, na qualidade de 

vida e saúde mental desse trabalhador e trabalhadora 

(FERNANDES; ARAÚJO, 2020).    

Dessa forma, destaca-se a habilidade empática como 

uma importante ferramenta no combate ao adoecimento mental 

do profissional, pois ela contribui para a promoção de 

habilidades sociais e auxilia no combate do estresse 

(FERNANDES; ARAÚJO, 2020). Além disso, pesquisas têm 

demonstrado na relação estabelecida entre os profissionais de 

saúde para com os pacientes, a mesma é um importante fator 

para a melhora do quadro do paciente com transtorno mental 

(PEIXOTO; MOURÃO; SERPA JÚNIOR, 2016). 

A empatia é uma classe de Habilidades Sociais que diz 

respeito a escuta e compreensão dos sentimentos e 

comportamentos vivenciados por um outro indivíduo. É através 

da atitude empática que é possível compreender com mais 

profundidade o sofrimento e angústia do outro, possibilitando 

assim, a aceitação para com a vivência e experiência do outro, 

e a imersão em seu mundo subjetivo, proporcionando ao 

paciente, uma atmosfera de confiança, segurança e de 

liberdade experiencial (ROGERS, 1983).  
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A empatia está caracterizada pelas seguintes dimensões 

cognitivas: tomada de perspectiva (habilidade de compreender 

os aspectos psicológicos do outro) e fantasia (capacidade de 

imaginar os sentimentos e ações fictícias do outro), e 

dimensões emocionais: preocupação empática (sentimentos de 

compaixão orientados ao outro) e angústia pessoal 

(sentimentos de ansiedade e desconforto de contextos 

interpessoais que originam tensões) (PINHEIRO; SBICIGO; 

REMOR, 2020).  

Portanto, no contexto atual em que casos de transtornos 

mentais têm aumentado, a empatia torna-se um construto 

fundamental para o profissional de saúde, principalmente o de 

saúde mental, pois além dessa habilidade auxiliar no combate 

ao estresse do ambiente laboral, contribui para o atendimento 

ao paciente,  pois em uma relação empática, o paciente se 

sentirá mais seguro, e assim terá mais confiança para 

comunicar seus sintomas, pensamentos, sentimentos e 

problemas ao profissional, colaborando desta forma, para a 

eficácia de seu diagnóstico e tratamento, aumentando o 

respeito e a confiança na relação entre profissional e paciente 

(SAMPAIO; OLIVEIRA; NETO PIRES, 2020; PEIXOTO; 

MOURÃO; SERPA JÚNIOR, 2016).  

Diante do exposto, o vigente estudo objetivou conhecer 

a dimensão empática dos profissionais de saúde que atuam no 

atendimento em saúde mental e, com isso, responder a 

seguinte problemática de pesquisa: Qual o nível de empatia dos 

profissionais de saúde mental? 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo descritiva, 

de natureza qualitativa e quantitativa. Desenhos de estudos 

descritivos são úteis para descrever as características 

desejadas da amostra que está sendo estudada. Ademais, um 

estudo descritivo também pode tentar generalizar os resultados 

de uma amostra representativa para uma população-alvo maior, 

como em uma pesquisa transversal (OMAIR, 2015). 

O local de realização desse estudo consistiu em um 

Pronto Atendimento em Saúde Mental, situado na cidade de 

João Pessoa, capital do Estado da Paraíba. Tal instituição tem 

seu horário de funcionamento em período integral, e atua 

fornecendo atendimentos a indivíduos com transtornos 

mentais. 

A técnica utilizada para a obtenção da amostra foi a 

amostragem não probabilística por conveniência, a partir da 

qual foram obtidos 30 profissionais de saúde, selecionados a 

partir dos critérios de elegibilidade previamente estabelecidos. 

Com isso, os critérios de inclusão do presente estudo foram: 

profissionais de saúde, maiores de 18 anos de idade, de ambos 

os sexos, e que atuavam no atendimento emergencial em 

saúde mental. Os critérios de exclusão consistiram em 

profissionais de saúde que não exerciam sua atividade laboral 

no Pronto Atendimento em Saúde Mental foram excluídos do 

estudo, bem como profissionais que se recusaram a responder 

as questões de alguma etapa do estudo. 

A coleta de dados foi realizada em fevereiro de 2018, e 

para tanto foram utilizados dois instrumentos: (I) um 

questionário sociodemográfico, desenvolvido pelos próprios 
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pesquisadores, envolvendo as variáveis: idade (em anos), sexo, 

profissão, tempo de serviço, jornada de trabalho, dentre outras; 

(II) uma escala para analisar aspectos comportamentais 

relacionados à empatia, a Escala de Jefferson de Empatia dos 

Profissionais de Saúde (EJEPS). 

A EJEPS é uma escala de autorrelato, composta por 20 

itens (Quadro 1), nos quais as respostas variam numa escala 

do tipo Likert com 7 ordenações, em que o escore 1 

corresponde a “discordo totalmente” e o 7 a “concordo 

totalmente”. A EJEPS é uma ferramenta desenvolvida para 

avaliar a empatia médica no âmbito da prestação de cuidados 

da saúde. No Brasil, a tradução, adaptação transcultural e 

validação desse instrumento foi realizada por Aguiar et al. 

(2009). 

 

Quadro 1. Itens presentes na Escala de Jefferson de Empatia 
dos Profissionais de Saúde. 

Número 
do item 

Descrição do item 

1 Minha compreensão dos sentimentos de meus 
pacientes e de seus familiares é fator irrelevante 
ao seu tratamento médico ou cirúrgico. 

2 Meus pacientes se sentem melhor quando eu 
compreendo seus sentimentos. 

3 É difícil para mim ver as coisas na perspectiva do 
paciente. 

4 Considero que a compreensão da linguagem 
corporal é tão importante quanto a comunicação 
verbal nas relações entre o profissional e o 
paciente. 

5 Tenho um bom senso de humor e creio que isso 
contribui para um melhor resultado clínico. 
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6 As pessoas são diferentes, portanto é difícil para 
mim ver as coisas na perspectiva dos pacientes. 

7 Tento não prestar atenção às emoções de meus 
pacientes durante a entrevista e o exame físico. 

8 Estar atento às experiências pessoais de meus 
pacientes não influencia os resultados do 
tratamento. 

9 Tento me imaginar no lugar de meus pacientes 
quando lhes estou assistindo. 

10 Meus pacientes valorizam minha compreensão 
de seus sentimentos, o que é terapêutico em si 
próprio. 

11 As doenças dos pacientes podem ser curadas 
apenas pelo tratamento médico ou cirúrgico; 
portanto, laços afetivos com meus pacientes não 
têm influência nos resultados médicos ou 
cirúrgicos. 

12 Considero que perguntar ao paciente sobre o 
que está acontecendo na sua vida é um fator 
sem importância para entender suas queixas 
físicas. 

13 Tento compreender o que esta passando pela 
mente de meus pacientes prestando atenção a 
sua comunicação não verbal e linguagem 
corporal. 

14 Acredito que a emoção não tem lugar no 
tratamento das doenças médicas. 

15 Empatia é uma habilidade sem a qual o sucesso 
do tratamento é limitado. 

16 Um componente importante da minha relação 
com meus pacientes é a compreensão do seu 
estado emocional, bem como o de suas famílias. 

17 Tento pensar como meus pacientes para poder 
prestar-lhes uma assistência melhor. 
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18 Não me permito ser influenciado pelas intensas 
relações sentimentais que ocorrem entre meus 
pacientes e seus familiares. 

19 Não gosto de ler literatura não-médica ou de arte. 

20 Creio que a empatia é um fator terapêutico no 
tratamento médico ou cirúrgico. 

Fonte: Jefferson Medical College (2001). 

 

Essas 20 questões da escala avaliam 3 fatores distintos, 

sendo o Fator I correspondente a “Tomada de perspectiva do 

doente”, o Fator II a “Compaixão”, e o Fator III diz respeito a 

“Capacidade de colocar-se no lugar do paciente”. O Fator I 

corresponde a compreensão do profissional do estado 

emocional do paciente e de sua família; O Fator II diz respeito 

ao afeto do profissional em relação a paciente, em que o 

primeiro entende que apenas o tratamento médico e cirúrgico 

pode tratar o paciente, e que para isso não é necessário 

estabelecer um laço afetivo; e o Fator III refere-se a dificuldade 

do profissional em enxergar as situações a partir da perspectiva 

do paciente (AGUIAR et al., 2009). 

Com relação à análise dos dados, os dados do 

questionário sociodemográfico foram analisados utilizando a 

estatística descritiva e inferencial, sendo processados por meio 

do pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) em sua versão 21.0. 

Ademais, os dados específicos coletados pela escala de 

empatia foram analisados por meio da Análise de Conteúdo de 

Bardin, que consiste em analisar àquilo que foi comunicado e 

descrito nas entrevistas e questionários, bem como o conteúdo 

observado pelo próprio pesquisador (SILVA; FOSSÁ, 2015). 
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Essa análise foi realizada em 4 etapas, que consistem 

em: (1) leitura completa dos dados coletados, com o objetivo de 

compreender o conteúdo; (2) delineamento dos tópicos 

temáticos a partir da análise realizada; (3) intitulação das 

categorias e subcategorias de análise, baseada nos objetivos 

do estudo; (4) interpretação e inferência das informações 

colhidas. Para todas as análises realizadas, foi adotado 

intervalo de confiança que corresponde a 95% e nível de 

significância de 5%. 

Todos os profissionais que aceitaram participar da 

pesquisa foram esclarecidos a respeito dos objetivos do estudo 

e consentiram sua participação mediante assinatura de um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 

pesquisa foi realizada seguindo os cuidados éticos pertinentes 

dentro da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), tendo a aprovação da pesquisa (parecer número 

2.354.651). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise exploratória foi realizada por meio de 

estatísticas  descritivas  para  os  dados sociodemográficos 

(médias, desvio-padrão e frequências). Conforme ilustra a 

Tabela 1, a amostra possuia idade mínima de 25 e máxima de 

60 anos (M=37,87; DP=8,70), tendo uma maior 

representatividade do sexo feminino (70%), o que indica a 

predominância deste sexo em áreas de saúde (DER MASS; 

CHACHAM; TOMÁS, 2020). 
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Tabela 1. Caracterização da amostra. 
Perfil Frequência Porcentagem 
Sexo   
Masculino 9 30% 
Feminino 21 70% 

Idade   
Entre 25 e 35 
anos 

14 46,7% 

Entre 36 e 46 
anos 

9 30% 

Entre 47 e 57 
anos 

6 19,9% 

Entre 57 anos em 
diante 

1 3,3% 

Profissão   
Psiquiatria 7 23,3% 
Psicologia 7 23,3% 
Serviço Social 4 13,3% 
Enfermagem 4 13,3% 
Técnico em 
enfermagem 

8 26,7% 

Grau de 
formação 

  

Superior 13 43,3% 
Especialização 9 30% 
Mestrado 2 6,7% 
Superior 
incompleto 

3 10% 

Ensino médio 
completo 

3 10% 

Tempo de 
atuação 
profissional 

  

De 01 mês até 05 
anos 

8 26,7% 

Acima de 05 anos 
até 10 anos 

8 26,7% 

Acima de 10 anos 
até 15 anos 

7 23,3% 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Em geral, a amostra foi composta por 30 profissionais de 

saúde, sendo estes: psicólogos, médicos psiquiatras, 

assistentes sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem. No 

entanto, como pode-se observar, houve uma maior prevalência 

dos técnicos de enfermagem (26,7%), seguido dos psiquiatras 

(23,3%) e psicólogos (23,3%) respectivamente. Foi considerado 

o de maior predominância, o período entre 01 mês até 10 anos 

(53,4%) em relação ao tempo de atuação profissional. No que 

diz respeito ao tempo de serviço na instituição, prevaleceu o 

período entre 01 mês até 05 anos (56,7%). No tocante a jornada 

de trabalho, maior parte dos profissionais trabalhavam 12h 

corridas (53,3%). 

A partir da análise do nível de empatia dos participantes, 

através da Escala de Jefferson de Empatia dos Profissionais de 

Saúde (EJEPS), a média encontrada para cada um dos fatores 

da escala corresponde a: FI=(M= 5,76; DP=0,75); FII= (M= 6,16; 

DP= 0,87); FIII= (M= 6,24; DP=0,75), encontrando-se um pouco 

acima da categoria “concordo” do instrumento, tendo maior 

proximidade, portanto, com a “concordo totalmente”.  

Nesse sentido, os resultados apontam para um alto nível 

de empatia dos profissionais de saúde, pois quanto mais 

próximo à categoria “concordo totalmente”, mais empático é o 

indivíduo, de acordo com esse instrumento de avaliação. Tais 

resultados da EJPES podem ser melhores visualizados na 

Tabela 2, a partir da média, desvio-padrão (DP), valor mínimo 

e máximo obtido. 

 

Acima de 15 anos 
até 20 anos 

2 6,7% 
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Tabela 2. Resultados da Escala de Jefferson de Empatia dos 

Profissionais de Saúde (EJEPS).  

Fator avaliado Média DP Mínimo Máximo 

Fator I (FI): 
Tomada de 
perspectiva do 
doente 

5,76 0,75 4,20 6,90 

Fator II (FII): 
Compaixão 

6,16 0,87 3,83 7,00 

Fator III (FIII): 
Capacidade de 
colocar-se no lugar 
do doente 

6,24 0,75 4,25 7,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Através da análise de conteúdo, foi possível verificar que 

os participantes da pesquisa apresentam indícios de 

habilidades empáticas em seu repertório comportamental, 

estes, por sua vez, identificam tais características como 

importantes em sua atividade laboral, tanto para o atendimento 

quanto para o cuidado para com o paciente em surto psicótico, 

conforme ilustra o Quadro 2.  

 

Quadro 2. Análise qualitativa das respostas emitidas pelos 
participantes através do questionário. 

Categoria Subcategoria Evocação 

 
Atendimento 
ao paciente 

 
Características 
comportamentais 
 
 

 
(...) Lhe dê atenção, o 
escute e 
principalmente que ele 
se sinta acolhido e 
cuidado de maneira 
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confiável (Part. 14, 
fem.). 
 
Vontade de ajudar e 
entender os 
problemas dos 
pacientes e famílias, 
entender as 
dificuldades 
apresentadas (...) 
(Part. 10, fem.). 
 
“(...) Saber ouvir e 
saber falar” (Part. 12, 
masc.). 
 
Empatia, saber 
escutar, acolher, amor 
à profissão (Part. 26, 
masc.). 

 
Autopercepção 
no 
atendimento 

 
Intrínseca  
 
 
 
 

 
Calma, segura, 
preparada e 
capacitada (part.9, 
fem). 
 
Percebo-me 
acolhedora e 
resolutiva (part.6, 
fem). 
 
Atenciosa, cuidadosa, 
paciente (part.2, fem.). 
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Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Não obstante, através dos discursos obtidos, foi possível 

encontrar como dificuldades, o apoio ineficiente das outras 

redes de serviço, e o preconceito pela sociedade para com o 

indivíduo com transtorno mental. Além disso, foi apontado, a 

falta de recursos materiais, humanos e estruturais, baixa 

Cuidados ao 
paciente 
 

Técnicas 
comportamentais 
 

Dar ao paciente o 
respeito ao seu tempo, 
para ouvi-lo quando 
estiver preparado, 
mas não deixando de 
acolher da melhor 
maneira possível no 
momento do surto 
(part. 2, fem.). 
 
(...) Paciente, 
cuidadosa, 
observadora (...) Me 
colocar no lugar dele 
(part.14, fem.). 
 
Acolhimento, 
aceitação, respeito e 
escuta qualificada (...) 
(part. 22, fem.). 
 
Escuta psicológica 
com os familiares e 
depois com o paciente 
quando sair do surto 
(part. 9, fem.). 
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remuneração, longa jornada de trabalho. Dados que 

corroboram com estudos recentes desenvolvidos no período de 

pandemia de COVID-19, em que afirmam que os principais 

desafios que os profissionais de saúde têm enfrentado, refere-

se a falta de equipamentos de proteção individual e sobrecarga 

de trabalho (BARROSO et al., 2020). 

Na Análise de Conteúdo de Bardin foram emergidas três 

categorias, foram estas: I - Atendimento ao paciente; II- 

Autopercepção no atendimento; III - Cuidados ao paciente.  

A habilidade empática obteve maior evidência nos 

discursos dos participantes, através da análise de conteúdo. Foi 

possível encontrar discursos empáticos nas categorias: I, II e  

III, tais como: “(...) lhe dê atenção, o escute e principalmente 

que ele se sinta acolhido e cuidado de maneira confiável” (Part. 

14, fem.); “Empatia, saber escutar, acolher, amor à profissão” 

(Part. 26, masc.). “Percebo-me acolhedora e resolutiva” (Part.6, 

fem); “Atenciosa, cuidadosa, paciente” (Part.2, fem.); "Dar ao 

paciente o respeito ao seu tempo, para ouvi-lo quando estiver 

preparado, mas não deixando de acolher da melhor maneira 

possível no momento do surto” (Part. 2, fem.); “(...) paciente, 

cuidadosa, observadora, respeitar o paciente diante de seu 

surto (...) me colocar no lugar dele” (Part.14, fem.). 

“Acolhimento, aceitação, respeito e escuta qualificada (...)” 

(Part. 22, fem.).  

Discursos como esses corroboram com dados da 

literatura sobre empatia. A habilidade empática contribui para a 

relação entre duas pessoas, e que esta habilidade por sua vez, 

permite ao indivíduo entrar em sincronia com o outro, 

compreender a situação, o sentimento e pensamento do qual o 

outro está experienciando, permitindo assim, que o ser 
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empático fantasie, imagine e apreenda a experiência subjetiva 

do outro. Então, o acolhimento, a escuta, a atenção, o cuidado 

e o respeito, são características empáticas que contribuem para 

a relação entre o profissional de saúde e paciente (LEIRIA et 

al., 2020). 

Um estudo proposto por Peixoto, Mourão e Serpa Júnior 

(2016), obteve um resultado semelhante a presente pesquisa, 

no que concerne à empatia. O estudo, de metodologia 

qualitativa,  consistiu em analisar a empatia médica e sua 

influência na relação médico-paciente, e foi realizado com 09 

profissionais psiquiatras, executada em serviços de saúde 

mental de Rio de Janeiro e Campinas. Os profissionais 

apresentaram respostas empáticas diante de situações 

indagadas pelos pesquisadores, o trecho a seguir foi retirado de 

uma das falas dos participantes, que ilustra um exemplo de um 

comportamento empático: “Eu não trato a doença, eu trato você 

[...]” (p.884). 

No entanto, um estudo realizado com enfermeiros no 

contexto da pandemia de COVID-19 evidenciou que 

profissionais que trabalhavam na linha de frente apresentaram 

quadro de traumatização vicária, no qual indivíduos que não 

vivenciaram diretamente determinada situação desenvolvem 

sintomas psicológicos devido à empatia sentida por quem o 

sofreu. Com isso, o estudo demonstra que a empatia pelas 

pessoas que tinham COVID-19 contribuiu para o 

desenvolvimento dos sintomas mentais dos profissionais 

(SCHMIDT et al., 2020). 

Outro estudo, realizado na Itália durante os meses 

iniciais da pandemia de COVID-19 por Barello e colaboradores 

(2020), avaliou 376 profissionais de saúde que ajudaram na 
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linha de frente da doença, atuando diretamente no cuidado aos 

pacientes infectados. Seus resultados revelaram que a maior 

empatia dos médicos os expôs a sofrer de mais sintomas 

psicossomáticos, fato que corrobora com os achados propostos 

por Schmidt et al. (2020), e reforça o quadro de traumatização 

vicária. 

 

CONCLUSÕES  

 

A pandemia de COVID-19 traz consigo, além dos 

aspectos clínicos da própria doença, implicações psicológicas, 

evidenciando assim o aumento de casos de transtornos mentais 

entre os indivíduos da população em geral, bem como maior 

sobrecarga de trabalho para os profissionais de saúde, 

desencadeando nestes sintomas mentais. 

A habilidade empática surge como uma possível 

ferramenta de auxílio para o combate ao adoecimento mental 

dos profissionais, bem como no estabelecimento relação para 

com o paciente. Assim, a habilidade empática pode 

proporcionar para os dois lados (profissional-paciente) 

benefícios. No presente estudo, foi possível analisar a empatia 

dos profissionais de saúde mental, estes apresentaram 

características empáticas em seu repertório comportamental, 

contudo, não foi possível correlacioná-las com a saúde mental 

do profissional.   

No entanto, em achados da literatura, a empatia foi 

considerada um fator desencadeante de traumatização vicária 

entre os profissionais de saúde, o que pode ser justificado como 

limitação do presente estudo. 
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Atualmente ainda há uma escassez de estudos sobre o 

tema em questão, tendo em vista que a COVID-19 é uma 

temática atual e recente. Assim, sugere-se que mais pesquisas 

sejam desenvolvidas em outros serviços do Estado da Paraíba, 

como também ampliado para outros estados do país, a fim de 

avaliar a habilidade empática dos profissionais de saúde, 

enfatizando profissionais de saúde mental, e sua importância 

para a saúde mental destes profissionais. 
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RESUMO: Os efeitos da pandemia do Novo Coronavírus 
podem ser observados em diversos setores, sejam eles 
econômicos, sociais e nos sistemas de saúde, tanto 
estruturalmente quanto no que diz respeito à saúde física e 
mental dos profissionais. O objetivo deste trabalho foi 
determinar o perfil de influência da atual pandemia na saúde 
mental dos profissionais de saúde brasileiros, caracterizar 
intervenções realizadas no acompanhamento dos mesmos e 
quais as profissões mais envolvidas nas pesquisas até agora 
publicadas. Realizou-se um estudo descritivo do tipo revisão 
integrativa da literatura com pesquisa de artigos nas bibliotecas 
virtuais SciELO e LILACs, publicados entre os anos de 2019 e 
2020. Apenas artigos com acesso gratuito ao conteúdo 
completo foram incluídos na amostra final, bem como apenas 
os que tratavam de pesquisas e/ou relatos de experiência 
realizadas no Brasil. Os seguintes descritores e suas 
combinações foram utilizadas na análise: profissional de saúde, 
saúde mental, COVID-19 e Coronavírus. Dos 109 resultados, 
apenas 7 atenderam aos critérios de inclusão e foram lidos na 
íntegra. Observou-se um elevado número de trabalhos da área 

mailto:camilagurgeldp@hotmail.com
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da enfermagem em comparação a outras profissões. Sintomas 
depressivos e ansiosos foram relatados como mais frequentes 
durante a pandemia e estratégias através de teleatendimento 
por meio de iniciativas de conselhos de classe e projetos de 
extensão universitária foram as mais divulgadas como suporte 
à saúde mental dos profissionais.  
Palavras-chave: Novo Coronavírus. Profissional da saúde. 

Saúde mental.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Traumas emocionais profundos em sociedades 

oprimidas por desastres humanos em grande escala, como 

doenças pandêmicas globais, desastres naturais, tragédias 

causadas pelo homem, conflitos de guerra, crises sociais, etc., 

podem causar enormes transtornos relacionados ao estresse. 

Embora a pandemia do novo coronavírus seja 

inquestionavelmente o foco da atenção mundial, influências 

específicas na magnitude da queda psico-socioeconômica 

negativa da COVID-19, que depende de uma série de fatores 

pré-pandêmicos, peri-pandêmicos e pós-pandêmicos em cada 

país e região, merecem atenção especial (ĆOSIC et al., 2020).  

O atual cenário de potencial catástrofe em saúde mental 

– o que requer ainda mais atenção do poder público – só será 

devidamente conhecido após passado o período de pandemia. 

Portanto, esforços imediatos devem ser empregados pelas 

mais diversas áreas de conhecimento, a fim de minimizar 

resultados ainda mais negativos na saúde mental da população. 

Cabe, enfim, investir em adequada assistência à saúde e, 

sobretudo, na ciência em geral, para que esse período seja 
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abreviado e que os profissionais de saúde estejam capacitados 

para os desafios do cuidado (FARO et al., 2020).    

Uma revisão sistemática realizada por Vindegaard e 

Benros (2020) para avaliar problemas de saúde mental em 

pacientes com COVID-19 demonstrou um alto nível de 

transtorno do stress pós-traumático (96,2%) e nível 

significativamente mais alto de sintomas depressivos (29,2%). 

Entre os sintomas relatados, a depressão, ansiedade, 

sofrimento psicológico e má qualidade do sono dos 

profissionais de saúde aumentaram. Uma variedade de fatores 

foi associada a maior risco de sintomas psiquiátricos e/ou baixo 

bem-estar psicológico do público em geral, incluindo o sexo 

feminino, profissionais de saúde de primeira linha e 

autoavaliação de saúde precária. 

O envolvimento direto de muitos profissionais da saúde 

no enfrentamento da pandemia da COVID-19, vivenciando 

novas preocupações, jornada de trabalho extenuante, perdas 

de pacientes por óbito ou agravamento de seus quadros, 

associados ao próprio risco de contrair a doença e propagar 

para família e amigos sugerem os motivos pelos quais estes 

profissionais podem estar mais envolvidos no adoecimento 

psicológico do que os de outras áreas, sendo necessário o 

conhecimento de sua prevalência e possíveis estratégias que 

amenizem essa situação.  

Estudo realizado na Itália, um dos países mais 

severamente afetados pela pandemia do Novo Coronavírus, 

com mais de 1.100 profissionais da saúde, destacou o enorme 

impacto psicológico e físico do surto de emergência COVID-19 

em profissionais de saúde italianos. Profissionais estes que 
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estão diretamente envolvidos no atendimento de pacientes com 

COVID-19, relataram pressão psicológica significativa 

relacionada ao trabalho e sintomas somáticos frequentes. 

Grande parte (45%) da amostra experimentou - com alta 

frequência - pelo menos um sintoma físico nas 4 semanas 

anteriores. Em particular, aumentou irritabilidade, mudança nos 

hábitos alimentares, dificuldade em adormecer e a tensão 

muscular foi frequentemente relatada pela maioria dos 

entrevistados (BARELLO; PALAMENGHI; GRAFFIGNA, 2020).  

 Já na China, o primeiro país a relatar casos da infecção 

e onde a pandemia se iniciou, um estudo para determinar a 

prevalência de sintomas de ansiedade, depressão, insônia e o 

quadro psicológico geral em profissionais de saúde durante a 

pandemia da COVID-19 revelou que 46,04%, 44,37%, 28,75% 

e 56,59% da amostra demonstrou alteração naquelas variáveis, 

respectivamente. A prevalência de problemas psicológicos foi 

maior em médicos (60%), e em comparação aos profissionais 

de saúde que não atuavam na linha de frente, o risco de 

desenvolvimento de transtornos mentais era maior.  Além disso, 

foram determinados os três principais fatores para os 

problemas pscicológicos, segundo os profissionais. São eles:  

informações negativas sobre a pandemia, falta de apoio da 

família e falta de vontade de se juntar ao trabalho da linha de 

frente, se tivessem a opção de escolher  (QUE et al., 2020). 

No Brasil, esforços do Ministério da Saúde, juntamente 

com os conselhos profissionais de cada classe, estão 

acontecendo de forma constante com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida do trabalhador da saúde nesse momento da 

pandemia e amenizar os possíveis danos físicos e/ou 
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psicológicos que possam decorrer das suas mais intensas 

rotinas de trabalho e da exposição constante ao Novo 

Coronavírus.  

 Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi determinar o 

perfil de influência da pandemia do Novo Coronavírus na saúde 

mental dos profissionais de saúde do Brasil, bem como 

caracterizar possíveis intervenções realizadas pelos serviços 

de saúde no acompanhamento destes profissionais e quais as 

classes mais envolvidas nas pesquisas até agora realizadas.      

 

MÉTODOS 

 

Realizou-se um estudo descritivo do tipo revisão 

integrativa da literatura com pesquisa de artigos nas bibliotecas 

virtuais SciELO- Scientific Electronic Library Online e LILACs- 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 

publicados entre os anos de 2019 e 2020. Para inclusão na 

amostra final, apenas artigos com acesso gratuito ao conteúdo 

completo foram incluídos, bem como somente os que tratavam 

de pesquisas e/ou relatos de experiência realizadas no Brasil. 

Trabalhos voltados para esse tema e realizados em outros 

países foram incluídos apenas com o intuito de enriquecer a 

discussão e de realizar uma comparação de resultados. Os 

seguintes descritores e suas combinações foram utilizadas na 

análise: profissional de saúde, saúde mental, COVID-19 e 

Coronavírus.  

Após combinação dos descritores, os artigos foram 

submetidos primeiramente à leitura dos títulos e posteriormente 

dos resumos, para avaliar a completude quanto aos critérios de 
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inclusão, bem como a eliminação de trabalhos duplicados 

(Figura 1).  

 

Figura 1: Fluxograma com estratégia de busca dos artigos. 

 

 
Fonte: próprio autor, 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A pesquisa por artigos nas bases de dados através dos 

critérios e descritores previamente estabelecidos na 

metodologia resultou em 109 trabalhos. Os descritores foram 

utilizados em dois grupos separados com o intuito de ampliar a 

capacidade de busca e possibilitar uma maior quantidade de 

trabalhos. Foram excluídos 102 artigos que, após leitura de 

títulos e resumos, ou por motivo de duplicação, não se 

Artigos triados 
pelos 

descritores nas 
bases de 

dados= 109

Artigos excluídos 
após leitura de títulos 
e/ou resumos ou por 

duplicação= 102

Composição da 
amostra final 
para leitura 
completa= 7
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enquadraram na amostra final, composta por 7 artigos que 

estão caracterizados por título, autores e revista no quadro 1.   

 
Quadro 1. Artigos que compuseram a amostra final da revisão, 
separados por título, autores e dados da publicação.   
 

Título Autores Dados da publicação 
Saúde mental dos 
profissionais de 
enfermagem do 

Brasil no contexto da 
pandemia COVID-19: 

ação do 
Conselho Federal de 

Enfermagem 

Dorisdaia Carvalho de 
Humerez, Rosali Isabel 
Barduchi Ohl, Manoel 
Carlos Neri da Silva. 

Cogitare enferm. 25: 
e74115, 2020 

Apoio psicossocial e 
saúde mental dos 
Profissionais de 
enfermagem no 

combate 
à COVID-19 

Amanda Sorce Moreira 
e Sérgio Roberto de 

Lucca. 

Enferm. Foco 2020; 11 (1) 
Especial: 155-161 

Saúde mental de 
profissionais de 

enfermagem durante a 
pandemia de COVID-
19: recursos de apoio 

 
Aline Marcelino Ramos-
Toescher,   Jamila Geri 
Tomaschewisk-Barlem, 

Edison Luiz Devos 
Barlem, 

Janaína Sena 
Castanheira e 

Rodrigo Liscano 
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Profissões da saúde envolvidas nos artigos:  
 
 Dos 7 trabalhos que compuseram a amostra final deste 

trabalho, 86% tratavam do impacto da pandemia da COVID-19 

na saúde mental de profissionais da área da Enfermagem ou de 

estratégias específicas para essa área de forma isolada. Os 

demais 14% tratavam de “profissionais da saúde” de modo 

geral, não especificando nenhuma profissão no título, embora 

também tratasse do assunto relacionado a enfermeiros, 

incluindo psicólogos. A distribuição da frequência de profissões 
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da saúde envolvidas no trabalho está demonstrada no quadro 

2.  

 
Quadro 2. Distribuição das publicações de acordo com as 
profissões envolvidas nas pesquisas.  

Profissões da 
saúde relatadas 
nas pesquisas 

 
N 

  
% 

Enfermagem 6  86% 

Medicina 0  - 

Fisioterapia 0  - 

Farmácia 0  - 

Odontologia 0  - 

Fonoaudiologia 0  - 

Terapia ocupacional 0  - 

Profissionais de 
saúde (generalizado) 

1  14% 

Total 7  100% 

Fonte: próprio autor, 2020.  
 

 Números oficiais e atuais disponíveis na página oficial do 

Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) indicam que há, no 

Brasil, 2.372.698 de profissionais da área da enfermagem 

registrados, sendo cerca de 425.000 auxiliares em 

enfermagem, 1.367.000 técnicos em enfermagem e 579.000 

enfermeiros, constituindo, dessa forma, a área da saúde com o 

maior número de profissionais inscritos no Brasil. O alto número 

de profissionais registrados nessa área em relação às demais 

sugere uma explicação para a prevalência de trabalhos 

publicados no Brasil no que diz respeito ao impacto da COVID-

19 na saúde mental de profissionais de saúde.  

 Além de serem profissionais da linha de frente, trabalham 

em jornadas extenuantes e talvez sejam os profissionais que 

mais passam tempo ao lado de pessoas internadas pela 
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doença. Também enfrentam a escassez de equipamentos de 

proteção individual (EPIs), lidam com a morte a todo instante e, 

quando retornam para suas casas, vivenciam o distanciamento 

social e o receio de contaminar seus familiares. No Brasil e no 

mundo, a equipe de enfermagem faz parte da linha de frente no 

enfrentamento ao Coronavírus e possui importante função em 

todos níveis de atenção, tornando imprescindível sua presença 

no combate e no cuidado ao paciente com COVID-19 

(DUARTE; SILVA; BAGATINI, 2020).  

 Mesmo assim, faz-se necessário ressaltar o fato de que 

outras profissões envolvidas diretamente na linha de frente de 

combate à pandemia da COVID-19 (médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas e farmacêuticos, por exemplo) não surgiram na 

amostra final deste trabalho, ficando o questionamento se esse 

fato ocorreu por falta de publicações ou por limitações do 

estudo quanto a escolha de artigos publicados apenas em 

português.  

 Assim como na área da enfermagem, outras profissões 

da saúde tiveram suas rotinas alteradas para um contexto pior 

e também houve uma associação com outros fatores como 

medo de contrair a doença e repassar aos familiares, jornadas 

duplicadas e adaptação ao uso constante de EPIs, mesmo em 

ambientes que antes não necessitavam deles. Portanto, é 

interessante a busca por artigos em outras línguas para 

confirmar a hipótese e, de certa forma, também expandir o 

conhecimento e estratégias para as outras profissões que aqui 

não foram contempladas.  
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Influência da pandemia na saúde mental dos profissionais 
de saúde: 
 

 O único trabalho incluído na amostra final e que mostrou 

uma pesquisa primária sobre o impacto da pandemia na saúde 

mental de profissionais da saúde no Brasil foi realizado por 

Dal’Boscoi e colaboradores (2020). Com o intuito de identificar 

a prevalência e fatores associados à ansiedade e depressão em 

profissionais de enfermagem que atuam no enfrentamento da 

COVID-19 em hospital universitário no estado do Paraná, foi 

observada uma prevalência de 48,9% de sintomas 

característicos de ansiedade e 25% de depressão. Os 

profissionais de enfermagem com ansiedade, em sua maioria 

(55,8%), atuavam em setores críticos (UTI, por exemplo), locais 

onde a pressão do trabalho e o nível de compromentimento dos 

pacientes é maior, e também associado à rotina de óbitos mais 

frequentes do que na época “pré-pandemia”.  

          Referente ao perfil sociodemográfico dos profissionais  

com depressão (25%), houve predomínio de mulheres (90,9%), 

com idade entre 21 a 30 anos (45,5%), o que desperta um alerta 

sobre esse grupo de profissionais jovens, que provavelmente 

seguem uma jornada dupla de trabalho (profissional e pessoal). 

Os autores propõem que além da rotina comum da área, a 

saúde mental dos trabalhadores pode estar mais afetada 

durante a pandemia pelo fato da necessidade de se enfrentar o 

desafio de encarar o desconhecido, o imprevisível. 

 Um “alerta epidemiológico” divulgado em setembro pela 

Organização Panamericana da Saúde, sobre dados da COVID-

19 em trabalhadores da saúde, revelou que as taxas de 

letalidade para esse grupo são de: 23% para auxiliares de 
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enfermagem, 21% para médicos, 17% para enfermeiros, 23% 

para agentes comunitários de saúde e 19% para 

fisioterapeutas, entre outros. O alerta também propõe que um 

dos maiores riscos para o sistema de saúde é uma alta taxa de 

síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) entre os 

profissionais de saúde e a consequente falta de pessoal 

treinado para garantir uma resposta local ou regional adequada 

ao pandemia. Este risco foi aumentado pela necessidade de 

aumentar rapidamente o capacidade das unidades de terapia 

intensiva (UTI), a redistribuição do corpo clínico para posições 

de linha de frente (por exemplo, salas de atendimento ao 

paciente UTI ou COVID-19) e contratação de pessoal menos 

experiente (por exemplo, recém-formados ou pessoal de saúde 

de uma especialidade não relacionada) à força de trabalho em 

resposta à pandemia. (OPAS, 2020).  

 Levando-se em consideração que embora exista um 

grupo de risco bem delimitado para a complicação da COVID-

19: idosos, asmáticos, obesos e pessoas acometidas por 

doenças crônicas (hipertensão e diabetes), muitas pessoas 

jovens e saudáveis, sem conhecido histórico de sedentarismo 

e comorbidades também foram a óbito devido à COVID-19, o 

que muitas vezes adentra ao perfil da imprevisibilidade que 

pode preocupar e sobrecarregar mais ainda os profissionais da 

saúde.  
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Caracterização das intervenções realizadas na melhoria da 

saúde mental dos profissionais de saúde:  

 

 O mundo do trabalho se tornou, de forma rápida e 

surpreendente, um complexo monstruoso que gera muito 

sofrimento e sensação de esvaziamento, significando uma 

negatividade em sua existência, revelado nos depoimentos dos 

profissionais. Uma estratégia para cuidar da saúde mental é o 

ouvir empático, planejado. Diante de uma pandemia como a 

que vivemos, os profissionais da enfermagem fazem parte de 

um dos grupos mais afetados, expostos ao risco de contágio e 

da dor emocional que afeta consideravelmente a saúde mental. 

Por isso, o Conselho Federal de Enfermagem determinou à 

Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental para 

efetivar atendimento a ser realizado por enfermeiros 

especialistas, mestres ou doutores em Saúde Mental aos 

profissionais de enfermagem que se encontram na linha de 

frente na atuação da pandemia. O projeto de Atendimento de 

Enfermagem em Saúde Mental acontece via live chat no site do 

COFEN, após preenchimento de formulário específico de 

cadastramento. Os atendimentos acontecem 24 horas por dia, 

nos sete dias da semana. A plataforma permite que até cinco 

enfermeiros realizem os atendimentos simultaneamente e há, 

no mínimo, um enfermeiro supervisor por turno disponível para 

apoiar os demais (HUMEREZ; OHL; SILVA, 2020). 

A teleconsulta exclusiva para os profissionais de 

enfermagem está disponível no site do Conselho Federal de 

Enfermagem (Cofen) e demais Conselhos Regionais da 

categoria e também pela Rede Cuidar Enfermagem, que 
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oferece escuta psicológica gratuita e assistência em práticas 

integrativas e complementares- PICs (MOREIRA; DE LUCCA, 

2020). 

Além disso, há alguns canais remotos de ajuda e suporte 

à esta clientela especial, coordenados por conselhos de classe, 

como o Conselho Federal de Enfermagem e de Psicologia, 

vários predominantemente na lógica digital ou telessaúde 

(SAIDE et al., 2020). 

 Como demonstrado no exemplo anterior, em resposta a 

atual crise, foram implementadas formas inovadoras de 

prestação de serviços de saúde mental e novas iniciativas de 

apoio psicossocial aos profissionais de saúde que, até então, 

conviviam com a falta de investimentos em promoção, 

prevenção e assistência à saúde mental. Portanto, refletir sobre 

as implicações da pandemia do coronavírus na saúde mental 

dos profissionais de enfermagem e os principais recursos de 

apoio em desenvolvimento é de suma importância. Nesse 

contexto, o Ministério da Saúde investiu R$ 2,3 milhões para 

oferta de um canal para teleconsulta psicológica, formada por 

profissionais de Psicologia e Psiquiatria entre os meses de maio 

e setembro de 2020. A iniciativa partiu do reconhecimento da 

necessidade de apoio a esses profissionais que, pela natureza 

do trabalho, lidam diariamente com condições adversas e, 

portanto, podem se sentir na condição de sofrimento psíquico. 

Havendo a necessidade de intervenção farmacológica, o 

profissional pode ser referenciado para atendimento presencial 

(RAMOS-TOESCHER et al., 2020).    

O trabalho realizado por Oliveira et al. (2020) buscou 

relatar a experiência no desenvolvimento do projeto de 
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extensão “Vida em Quarentena” como uma estratégia para 

promoção da saúde mental de enfermeiros atuantes na linha de 

frente do combate à COVID-19. Desse modo, foram realizadas 

atividades através das redes sociais instagram, facebook e 

whatsapp e edição e publicação de vídeos com intuito de 

estimular a expressão de sentimentos e comportamentos no 

enfrentamento da pandemia. Também foi utilizada a 

metodologia de interação através de lives com  temáticas do 

tipo: isolamento social: efeitos, autocuidado e cuidados com o 

outro; a vida em quarentena e a pessoa com transtorno mental; 

a criança autista em tempos de isolamento social: desafios e 

possibilidades no cuidado; as emoções e a situação de 

pandemia; aumento do consumo de álcool e outras drogas 

durante o isolamento social; violência doméstica durante o 

isolamento social, entre outros temas pertinentes a esse 

momento de pandemia, atuando como um meio de desmistificar 

e humanizar os processos de trabalho e anseios de todos os 

profissionais da área.  

Portanto, seja através de canais de atendimento virtual 

(chats/ videochamadas) ou atividades gerenciadas por redes 

sociais, ficou evidenciada a contribuição das Tecnologias de 

Informação e Comunicação- TICs como estratégia de 

acompanhamento de profissionais da saúde (exemplos na 

enfermagem e psicologia) diante do possível surgimento de 

agravos mentais.  

  

CONCLUSÕES  
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 A revisão da literatura apresentada neste estudo buscou 

levantar aspectos referentes ao impacto da pandemia do novo 

coronavírus na saúde mental de profissionais de saúde 

brasileiros. De acordo com os critérios para inclusão dos 

trabalhos, ficou evidenciado um alto percentual de publicações 

voltadas para a área da Enfermagem e nenhuma publicação 

que envolvesse as demais profissões de forma específica. 

 Tendo em vista a grande quantidade de profissionais da 

área da saúde no Brasil, incluindo o grande número de 

contratados em caráter de urgência e/ou temporários para 

atender a crescente demanda durante a pandemia, esperava-

se que os critérios de busca na literatura ofertassem trabalhos 

mais diversificados quanto as profissões envolvidas. Uma 

limitação que pode ter influenciado nesse resultado foi a 

restrição de trabalhos escritos apenas em português. 

 Apenas um estudo incluído na amostra realizou pesquisa 

primária sobre o percentual de profissionais de saúde 

brasileiros acometidos com transtornos mentais e a influência 

da pandemia no seu surgimento. Os demais tiveram como 

metodologia revisões da literatura ou relato de experiência 

sobre estratégias para auxiliar os profissionais de saúde no que 

diz respeito à saúde mental.  

 Mesmo diante das limitações, o estudo mostrou um 

elevado percentual de profissionais acometidos com 

transtornos mentais durante a pandemia, sugerindo que a carga 

horária acima do normal, as pressões e medos familiares e o 

próprio medo de contrair a doença podem estar relacionados 

com essa prevalência.  
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 O uso de tecnologias de informação e comunicação foi a 

mais relatada dentre as estratégias propostas e pareceu ser 

promissora no acompanhamento de profissionais da saúde 

nesse momento de pandemia, principalmente tendo em vista a 

comodidade e o fato de que evita violar o isolamento social que 

até o momento ainda é a melhor maneira de evitar a 

propagação da infecção.  

 Diante do exposto, fica evidente a necessidade de 

disseminação de estratégias para que outras profissões da 

saúde possam ser acompanhadas e orientadas quanto à saúde 

mental, constituindo uma oportunidade para que os conselhos 

de classe regionais, bem como projetos de universidades 

públicas e privadas desenvolvam atividades de pesquisa e 

extensão nessa área, tendo em vista que os efeitos psicológicos 

decorrentes da rotina imposta pela pandemia ainda poderão 

surgir após muito tempo.   
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RESUMO: O surto pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), 
detectado em Wuhan, China, em dezembro de 2019, foi 
declarado como pandemia. Diante disso, os profissionais de 
saúde, incluindo fisioterapeutas, foram convocados para o 
manejo  de protocolos clínicos no enfrentamento da pandemia. 
Sendo assim, foram necessárias medidas de segurança, 
através, principalmente, do uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s), promovendo maior prevenção e atenção à 
integridade do profissional de saúde. Dessa forma o objetivo do 
estudo é analisar a importância do uso de EPI’s para 
fisioterapeutas em ambiente ambulatorial frente ao COVID-19. 
Trata-se de uma revisão do tipo integrativa da literatura. Com 
as palavras-chave: COVID-19, NR 32 e Fisioterapia, foram 
identificados 149 estudos nas bases de dados eletrônicas: 
Lilacs, Scielo, MEDLINE, Cochrane e PEDro. Incluíram-se 
artigos em qualquer idioma a temática, publicados de 2000 a 
2020. Na pesquisa foram incluídos cinco artigos, dentre eles 
revisões sistemáticas, artigo de opinião e ensaio teórico, 
priorizando avaliar o uso e eficácia dos EPI’s na proteção do 
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profissional de saúde. Percebeu-se grande carência da 
literatura científica em estudos de metodologia e nível de 
evidência sobre o assunto. Sugere-se mais estudos sobre a 
temática com metodologias mais bem aplicadas, além de 
treinamentos para os profissionais sobre EPI’s em setores 
ambulatoriais sobre sua importância e  aforma de uso com a 
fundamentação na norma regulamentora 32. 
Palavras-chave: COVID-19. NR 32. Fisioterapia. Equipamento 
de proteção individual. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Atualizados em tempo real, diversos países e instituições 

informam os números sobre a doença causada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) que, desde março de 2020, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) tem declarado o surto 

como uma pandemia. O vírus foi primeiramente detectado na 

cidade de Wuhan, China, em dezembro de 2019 

(GORBALENYA et al., 2020). 

Lima (2020) descreve o possível diagnóstico do novo 

coronavírus por meio da coleta de secreções respiratórias 

através da aspiração de vias aéreas ou indução de escarro. O 

diagnóstico laboratorial para identificação do vírus SARS-CoV-

2 é realizado por meio das técnicas de RT-PCR em tempo real 

e sequenciamento parcial ou total do genoma viral. 

 Orienta-se a coleta de aspirado de nasofaringe ou 

combinado nasal/oral ou também amostra de secreção 

respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado 

broncoalveolar). O Ministério da saúde disponibiliza o teste 

rápido SARS-CoV-2 utilizado para detecção anticorpos IgM e 

IgG contra o coronavírus tem por base a metodologia de 

cromatografia de fluxo lateral. As amostras humanas que pode 



IMPORTÂNCIA DO USO DE EPI’S PARA FISIOTERAPEUTAS EM SETOR 
AMBULATORIAL FRENTE A COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

733 
 

ser utilizada neste teste são: Soro, Plasma, Sangue total (por 

coleta venosa ou punção digital). 

O teste deve ser usado como uma ferramenta para 

auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus 

(COVID 19), causada pelo SARS-CoV-2. São testes qualitativos 

para triagem e auxílio diagnóstico. Resultados negativos não 

excluem a infecção por SARS-CoV-2 e resultados positivos 

também não podem ser usados como evidência absoluta. O 

resultado do teste rápido deve ser interpretado por um médico 

com auxílio dos dados clínicos e outros exames laboratoriais 

confirmatórios (SAÚDE, 2020). 

      O quadro clínico da patologia varia de infecções 

assintomáticas à  sinais e sintomas respiratórios  graves. Foi 

denominado COVID-19 devido se tratar de um tipo de 

coronavirus descoberto no ano de 2019. A OMS publica um 

relatório diário  sobre  a  evolução  da  pandemia, além de 

descrever  as  principais  mudanças  ocorridas  em relação à 

situação do dia anterior (WHO, 2020). 

Bernheim et al. (2020) avaliaram que o estudo 

radiológico torácico é frequentemente eficaz para a avaliação 

de pacientes com suspeita de COVID-19. O diagnóstico 

imediato da doença é fundamental para garantir o tratamento 

oportuno, e do ponto de vista da saúde pública, o rápido 

isolamento do paciente é crucial para a contenção dessa 

doença transmissível. 

De acordo com o ministério da saúde (2020) o vírus 

apresenta baixa letalidade, em torno de 3%,  contudo a 

transmissibilidade é alta. Estudos inferem a transmissibilidade 

humano-humano e possível transmissibilidade animal-humano. 



IMPORTÂNCIA DO USO DE EPI’S PARA FISIOTERAPEUTAS EM SETOR 
AMBULATORIAL FRENTE A COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

734 
 

Os profissionais de saúde que tratam pacientes 

acometidos por infecções como a COVID-19 estão expostos ao 

risco de contágio, havendo a necessidade do uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) para se protegerem 

de gotículas de tosse, espirros ou outros fluidos corporais de 

pacientes infectados e de superfícies contaminadas que 

possam oferecer risco biológico. Os EPI’s incluem batas, 

aventais ou macacões, luvas, máscaras e óculos de proteção. 

O EPI precisa ser manuseado corretamente. Porém, ele pode 

ser desconfortável de usar, e os profissionais de saúde podem 

contaminar-se quando o retiram. Alguns EPIs foram adaptados, 

por exemplo com na adição de abas as máscaras para a pessoa 

puxar na hora da retirada, o que facilitaria a remoção do 

equipamento. As orientações sobre os procedimentos corretos 

para manusear os EPIs estão disponíveis em organizações 

como o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nos 

EUA (VERBEEK et al. 2020). 

 Nesse contexto, os órgãos administrativos do nosso país, 

através  da Portaria nº 639, publicada no dia 2 de abril no Diário 

Oficial da União, convocaram,  todos os profissionais 

devidamente regularizados no Sistema COFFITO (Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e CREFITO 

(Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) com 

a finalidade de  proporcionar capacitação aos profissionais de 

fisioterapia e terapeutas ocupacionais no âmbito dos protocolos 

clínicos do Ministério da Saúde para o enfrentamento da 

COVID-19, de forma a perdurarem até o fim da pandemia 

(COFFITO, 2020). 

Levando em consideração as diferentes linhas de ação a 

fisioterapia respiratória destaca-se pelas evidências existentes 
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para o manejo de pacientes contaminados pela COVID-19, já 

que o vírus afeta primordialmente as vias aéreas superiores e 

inferiores. Para Haines e Berney (2020), a assistência 

fisioterapêutica aos pacientes diagnosticados com COVID-19 

deve seguir quatro princípios fundamentais: identificação 

precoce, isolamento, diagnóstico e tratamento individualizado. 

Além disso, é importante estabelecer e descrever o fluxo do 

processo de trabalho e do treinamento, passo a passo, como 

meio de segurança. 

Diante da pandemia do novo coronavirus que assola o 

mundo, a prevenção e exposição à fatores que possam causar 

algum risco/ prejuízo à integridade do profissional de saúde, 

tem se tornado importante fator de estudo. A resolução Nº 517, 

DE 25 DE MARÇO DE 2020 dispõe sobre a fiscalização quanto 

à disponibilização dos EPI´s para fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais no enfrentamento da crise provocada pela 

Pandemia do COVID-19. 

O CREFITO (2020) apresenta em termos gerais, os 

principais EPI’s como o uso de máscara apropriada (N95 ou 

superior) para amparo respiratório, luvas de procedimentos não 

cirúrgicas devem ser sempre utilizadas e em casos de exigir 

técnica asséptica, devem ser utilizadas luvas estéreis, além de 

proteção ocular e facial (óculos de proteção ou protetor de face) 

de uso exclusivo de cada profissional, sendo responsável pelo 

seu manuseio e posterior desinfecção com álcool líquido a 70%, 

roupas de proteção (capote/avental/gorro). A proteção dos 

profissionais da saúde que entram em contato com casos 

suspeitos, assim como pacientes acometidos pela doença, 

deve ser elemento de primeira ordem, ou seja a primeira atitude 

a ser tomada como forma de manter a segurança de ambos. 
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Inserida nesse domínio, a fisioterapia na saúde do 

trabalhador, sendo uma especialidade da fisioterapia, pode, 

além de prevenir e manter a saúde dos indivíduos, precaver 

doenças ocupacionais, através da orientação e cuidados. É 

uma área que tem grande abrangência, podendo o 

fisioterapeuta atuar em ambulatórios, prestando assistência aos 

trabalhadores que sofrem com dores e desconfortos causados 

pelas atividades laborais. Também pode se dedicar a 

treinamentos e orientações posturais, ginástica laboral, 

elaboração de laudo ergonômico, admissões, exames 

regulares e desligamento de funcionários da empresa 

(CREFITO, 2020). 

Para que todas as ações pertinentes à aréa da fisioterapia 

na saúde do trabalhador sejam executadas da forma mais 

precisa possível, a sociedade dispõe de algumas normas 

regulamentadoras que citam os riscos e explanam as 

consequentes prevenções para prováveis situações as quais o 

profissional da saúde possa ser exposto.  

Firmada nesses princípios e publicada em 11 de novembro 

de 2005, a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde (NR 32), tem por função 

principal estabelecer as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de saúde e segurança para 

proteger os trabalhadores dos serviços de saúde e aqueles que 

se dedicam às atividades de promoção e assistência à saúde 

em geral. Dessa forma, qualquer ação designada à prestação 

de assistência à saúde da população e intervenções que sejam 

voltadas para promoção, recuperação, pesquisa ou ensino, em 

qualquer nível de complexidade, são consideradas serviços de 

saúde e são amparados na norma (NR 32, 2020). 



IMPORTÂNCIA DO USO DE EPI’S PARA FISIOTERAPEUTAS EM SETOR 
AMBULATORIAL FRENTE A COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

737 
 

Devido a sua importância, o profissional da saúde deve se 

resguardar sob essa norma, já que ela é tida como de grande 

relevância no cenário brasileiro, observando a legislação 

federal específica que dispõe das questões de segurança e 

saúde no trabalho.  

Baseado na relevância do fisioterapeuta perante o 

enfrentamento à pandemia do COVID-19 e na significância das 

medidas de prevenção e atenção à integridade do profissional 

de saúde, contidas na Norma Regulamentadora acima citada, 

este trabalho objetivou analisar, na literatura científica, a 

importância do uso de EPI’s para fisioterapeutas em ambiente 

ambulatorial frente ao COVID-19.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura. A princípio, foi feita uma pesquisa bibliográfica do tipo 

exploratória e integrativa, onde foram identificados 149 estudos 

primários nas respectivas bases de dados eletrônicas: Lilacs 

(1), Scielo (1), MEDLINE (0), Cochrane (147), e PEDro (0). 

Todavia, a amostra foi constituída de todos os estudos 

encontrados na estratégia de busca que corresponderam aos 

critérios de inclusão. 

Incluíram-se na pesquisa artigos em qualquer idioma a 

temática. Foram excluídos da pesquisa os artigos com temática 

diferente da proposta pela pesquisa e que não estavam 

disponíveis na íntegra. 

 As buscas foram realizadas em inglês e português, para 

selecionar os termos e montar as estratégias de acordo com as 

exigências das bases de dados escolhidas como descrito na 
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tabela 1, foram utilizados os termos DECS (Descritores em 

Saúde) para encontrar trabalhos relacionados assim como o 

operador booleano “AND”. Cada cruzamento foi adaptado 

conforme as exigências de cada base, onde os descritores 

utilizados foram: “Occupational health”, “Physical Therapy 

Specialty”, “Coronavirus Infections”, “Betacoronavirus”, “Saúde 

do Trabalhador”, “Fisioterapia”, “COVID-19”, “personal 

protective equipment”.  

 

Tabela 1. Estratégias de Busca 
 

Combinações de Descritores 

1- Occupational health and Physical Therapy Specialty and 

Coronavirus Infections and personal protective 

equipment; 

2- Occupational health and Physical Therapy Specialty and 
Betacoronavirus; 

3- Saúde do Trabalhador e Fisioterapia e COVID-19. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com os achados, realizou-se a construção de um 

fluxograma (figura 1) descrevendo o processo de busca e 

seleção dos artigos na literatura. No total foram encontrados 

1258 artigos, sendo desses 1249 excluídos por leitura de título 

e/ou resumo e  mediante essa análise não se adequarem aos 

critérios de elegibilidade. Nove artigos foram escolhidos para 

para discussão.  

 

Figura 1. Fluxograma do processo de busca e seleção dos 

artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

De acordo com os critérios de elegibilidade nove artigos 

foram escolhidos para o estudo de revisão. Na tabela 2 estão 

Registros identificados 

através da pesquisa de 

banco de dados (n=1258) 

Registros Excluídos na análise 

por título e resumo (n=1249) 

 

- Não se adequaram ao tema; 

- Indisponíveis na íntegra; 

- Revisões; 

- Duplicatas. 

Estudos incluídos na 

síntese qualitativa (n=9) 
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descritos os artigos encontrados com seus respectivos autores 

e ano de publicação, apesar de não ter sido usado como critério 

todos os estudos são do ano de 2020; os países são variáveis 

o que retira a hipótese de viés cultural, contudo chama-se 

atenção em não haver artigos brasileiros para revisão, os tipos 

de estudo e as populações se diferem impedindo uma análise 

metodológia mais apurada.   

 

Tabela 2: Resultados da busca 

Autor/Ano/Pa
ís 

Tipo de 
Estudo 

População Resultados 

IRELLI et al. 
(2020); Itália 

Retrospecti
vo de caso-
controle. 

Pacientes 
hospitalizados nas 
unidades de 
neurologia e AVC. 

Medidas higiênicas 
mais rígidas, como 
o aumento do uso 
de EPI diminuíram 
as infecções 
hospitalares.  

DOUNG-
NGERN et al. 
(2020); 
Tailândia 

Caso-
controle 

211 casos de 
doença coronavírus 
(COVID-19) 
assintomáticos que 
testaram positivo e 
839 controles 
assintomáticos que 
nunca testaram 
positivo. 

O uso consistente 
de máscaras, 
lavagem das mãos 
e distanciamento 
social foi 
determinante como  
forma de proteção 
contra COVID-19. 

YU et al. 
(2020); 
Estados 
Unidos. 

Pesquisa  
On-line. 

Médicos 
otorrinolaringologist
as norte-
americanos 

Todos os 
participantes 
sentiram que 
“sempre” ou 
“normalmente” 
tinham EPI 
necessários para 
realizar com 
segurança 
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procedimentos e 
cirurgias em 
pacientes com 
COVID-19. Cerca 
de  83,6% 
receberam 
adaptação N95 no 
ano passado e 
93,4% relataram 
treinamento 
adequado de EPI. 

KIM et al. 
(2020); 
Canadá. 

Questionári
o on-line 

Médicos 
otorrinolaringologist
as pediátricos. 

A maioria dos 
otorrinolaringologist
as pediátricos 
usava o N95 e 
alguma forma de 
cobertura facial ao 
lidar com pacientes 
com status positivo 
para COVID-19. 

SAVOIA et al. 
(2020); Itália. 

Pesquisa 
transversal 
online de 
autorrelato.  

Médicos Italianos.  O  aumento do 
fornecimento de 
EPIs para 
profissionais de 
saúde seja 
certamente de 
importância 
obrigatória, o 
treinamento 
adequado e 
instruções claras 
são igualmente 
importantes.  

TABAH et al. 
(2020); 
Austrália. 

Pesquisa 
online.  

Profissionais de 
saúde. 

Os profissionais de 
saúde relataram 
escassez 
generalizada, 
reutilização 
frequente e efeitos 
adversos 
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relacionados ao 
EPI. 

Atay e Şü 
(2020); 
Turquia. 

Tranversal 
Descritivo 

Enfermeiras. Os problemas 
físicos relacionados 
ao uso de EPI são 
comuns e 
aumentam quando 
o EPI é usado por 
mais de 4 horas. 

MARTÍN-
RODRÍGUEZ 
et al. (2020); 
Espanha. 

Estudo de 
simulação 
não 
experimenta
l 

Estudantes e 
profissionais de 
saúde. 

A tomada de 
decisão em 
incidentes de risco 
biológico é um 
desafio para os 
líderes de equipes 
de emergência. O 
conhecimento da 
tolerância 
fisiológica dos 
profissionais de 
saúde ao EPI pode 
melhorar seu 
desempenho. 

BARRATT et 
al. (2020); 
Austrália. 

Auto-relato Médicos 
residentes. 

O ensino de 
graduação deve ser 
consistente com as 
melhores práticas 
de uso de EPI, e 
incluir treinamento 
prático que inclui 
práticas corretas e 
seguras 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Martín-Rodríguez et al. (2020), em seu estudo sobre a 

importância do uso de EPI em incidentes, apresenta que a 

tomada de decisão na presença de risco biológico é um desafio 
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para os líderes de equipes de emergência em hospitais. Dessa 

forma, o conhecimento da tolerância fisiológica dos 

profissionais de saúde ao EPI pode melhorar seu desempenho. 

Atay e Şü (2020) mostram que problemas físicos 

relacionados ao uso de EPI são comuns e aumentam quando o 

EPI é usado por mais de 4 horas. A disponibilidade, segurança 

e eficácia do EPI são cruciais para ajudar a proteger os 

enfermeiros. Estudos para examinar a qualidade, as 

características, a eficácia e o uso ideal do EPI são necessários 

para manter a força de trabalho saudável necessária para 

cuidar dos pacientes durante esta pandemia.  

Em associação à esses achados Tabah et al. (2020) 

apresentam efeitos adversos do EPI foram associados a 

durações de turnos mais longas e incluíram calor (1.266, 51%), 

sede (1.174, 47%), áreas de pressão (1.088, 44%), dores de 

cabeça (696, 28%), Incapacidade de usar o banheiro (661, 

27%) e exaustão extrema (492, 20%). No mesmo estudo 

supracitado, os profissionais de saúde relataram escassez 

generalizada, reutilização frequente e efeitos adversos 

relacionados ao EPI.  

Savoia et al. (2020), objetivando compreender o acesso 

dos médicos aos equipamentos de proteção individual (EPI) e 

às informações sobre seu uso, percepção de risco e estratégias 

adotadas para prevenir a infecção em uma pesquisa rápida, 

indicam que, embora aumentar o fornecimento de EPI para 

profissionais de saúde seja certamente de importância 

obrigatória, o treinamento adequado e instruções claras são 

igualmente importantes. 

Irelli et al. (2020), investigando medidas higiênicas 

aprimoradas, incluindo o uso sistemático de equipamentos de 
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proteção individual (EPI) na diminuição das infecções 

hospitalares durante o recente surto de COVID-19 fornecem 

evidências sobre o impacto positivo de medidas higiênicas mais 

rígidas, como o aumento do uso de EPI.  

Em contrapartida, Doung-Ngern et al. (2020) avaliando a 

eficácia das medidas de proteção pessoal contra infecção por 

coronavírus 2 (SARS-CoV-2) relataram que o uso de máscara 

durante o contato não reduziu o risco de infecção. Descobrimos 

que o tipo de máscara usado não estava associado à infecção 

e que os contatos que sempre usavam máscaras eram os mais 

propensos a praticar o distanciamento social. Deve-se manter a 

distância de 1 m de uma pessoa com COVID-19, duração do 

contato por até 15 minutos e lavagem frequente das mãos 

foram associados ao menor risco de infecção. 

Yu et al. (2020) descreveram que a maioria dos 

participantes relatou acesso de rotina ao EPI completo para 

procedimentos geradores de aerossol  e procedimentos 

potencialmente geradores de aerossol  em todos os pacientes, 

independentemente do status COVID-19. Houve alta 

percepção de segurança, bem como adequação do N95 e 

treinamento de EPI.  

Concordando com eles, Kim et al. (2020) coletando 

informações sobre: dados demográficos básicos da prática, 

tipos de EPI usados para procedimentos de risco variável de 

aerossolização, acesso à respirador purificador de ar positivo 

(PAPR) e teste de paciente para SARS-CoV-2 em 

otorrinolaringologista pediátrico, a maioria usava o N95 e 

alguma forma de cobertura facial (por exemplo, óculos de 

proteção, protetores faciais) ao lidar com pacientes com status 
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positivo para COVID-19, descrevendo o acesso dos 

profissionais aos equipamentos de proteção. 

 

CONCLUSÕES  

 

A pandemia do Covid-19 trouxe consigo uma 

necessidade de adaptação de toda a população e 

principalmente dos profissionais de saúde que atuam 

diretamente com os pacientes acometidos pela doença. 

Mediante o exposto é possível inferir a necessidade existente 

em todos os níveis de atenção a saúde de melhorias na 

utilização e no conhecimento inerentes ao manuseio de EPI’s 

pelos profissionais de saúde, em especial os fisioterapeutas na 

sua atuação em nível ambulatorial. Isso porque a maioria dos 

estudos encontrados durante a revisão se detém a profissionais 

de enfermagem e medicina com atuação na alta complexidade. 

É observado a carência da literatura científica quando se 

trata de estudos de metodologia e nível de evidência que 

possam embasar análises mais criteriosas sobre o assunto. 

Sugerem-se mais estudos sobre a temática com metodologias 

decritas e aplicáveis, considerando as divergências existentes, 

por exemplo, na diferença dos atendimentos de cada área de 

atenção profissional.  

Apesar do uso de EPI´s ter se intensificado durante essa 

pandemia, seu uso não se resume apenas a esse cenário, 

nesse contexto, recomenda-se treinamentos para os 

profissionais sobre EPI’s em setores ambulatoriais em sua 

importância e forma de uso, como forma de sanar dúvidas, 

informar os desconhecidos e sensibilizá-los quanto a 

necessidade de uso como proteção individual, mas que 
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reverbera na proteção do paciente e dos demais que o mesmo 

tem contato.   

Este trabalho é de grande relevância no contexto atual, 

por instigar o despertar para a prevenção e promoção de saúde 

no setor ambulatorial, frente à pandemia da COVID-19, 

principalmente para os profissionais fisioterapeutas, uma vez 

que, a maior parte dos estudos e trabalhos encontrados, é 

voltada excepcionalmente para a alta complexidade. 
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RESUMO: Considerando-se a Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador como um amparo legal à frágil condição dos 
trabalhadores precarizados de call centers, suas condições de 
trabalho e repercussões na saúde, os referenciais teóricos da 
Saúde do Trabalhador contribuem para uma análise sobre os 
impactos do trabalho no adoecimento do teleatendente. O 
objetivo foi analisar, a partir da revisão dos artigos publicados 
nos últimos cinco anos sobre adoecimento dos teleatendentes, 
dados e evidências contextualizados em teorias da Saúde do 
Trabalhador. Trata-se de uma revisão integrativa, com o 
levantamento de artigos dos últimos cinco anos nas bases de 
dados SciELO, Cochrane Library e PubMed, aplicando-se os 
descritores: Occupational Health, Call Centers, Working 
Conditions, Quality of Life e Mental Health. Foram encontrados 
inicialmente, 82 estudos. Em seguida, os mesmos foram 
selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade, 
permanecendo cinco artigos para análise. Tais artigos 
abordaram a relação da organização de trabalho e impactos na 
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saúde do trabalhador, quais sejam: distúrbios da voz, estado da 
saúde mental, qualidade de vida e distúrbios do sono, sendo 
que não houve estudos que se aprofundaram nos impactos na 
saúde física e mental. Os trabalhos analisados demonstraram 
uma abordagem prioritariamente quantitativa, obtidos através 
de análises estatísticas acerca de doenças laborais, porém, 
sem construir entendimentos mais contextuais dialogando com 
as Ciências Humanas e as teorias da Saúde do Trabalhador. 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Call Centers. 
Condições de trabalho. Qualidade de vida. Saúde mental. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Os dados coletados na Relação Anual de Informações 

Sociais (2017) informam que de 2004 a 2014 havia um total de 

294. 442 Operadores de Telemarketing do sexo feminino, para 

um total de 385.770 operadores, o que evidencia que o trabalho 

de Operadores de Telemarketing caracteriza-se por um 

trabalho feminino em sua maioria. Para além de um trabalho 

majoritariamente feminino observamos que os Operadores de 

Telemarketing são também jovens, sendo que 86% destes se 

encontram na faixa etária entre 18 e 25 anos. Esses resultados 

corroboram a realidade dos Operadores de Telemarketing no 

Brasil.  

O  artigo irá abordar os trabalhadores do Call Center, a 

especificidade e complexidade do contexto desse setor, 

multideterminado por vários fatores que contribuem para o 

adoecimento laboral, sendo a precarização das condições de 

trabalho um dos fatores mais preocupantes, dentro da área de 

Saúde do Trabalhador. Através do trabalho são produzidos os 

bens materiais necessários para a existência humana, além de 

possibilitar o desenvolvimento cognitivo, social, político e 
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protagonista humano, contribuindo na formação subjetiva e 

identitária do trabalhador (ALMEIDA et al. 2018). Dessa forma, 

com o avanço do modo de produção capitalista, o trabalho 

passou a ser imprescindível para a produção de riqueza no 

mundo, o que desencadeou o acirramento na exploração da 

mão de obra, deixando os trabalhadores vulneráveis em suas 

condições de trabalho (ALMEIDA et al. 2018). 

No Brasil, nos últimos anos, percebe-se a ampliação dos 

postos de trabalho no setor de call centers, sendo notável nas 

estatísticas oficiais cada vez mais a presença de jovens e 

pessoas menos instruídas que não conseguem oportunidades 

em outros setores, devido às exigências do mercado de 

trabalho, já que este setor não exige experiência para exercer 

a função de um operador (ALMEIDA et al. 2018). 

O Teleatendimento, conhecido também como Call 

Centers, se refere a empresas que têm como objetivo a 

prestação de serviços para empresas públicas e privadas com 

um leque variado de atividades realizadas para o ramo de 

telecomunicações (MENDES, 2015).  

O Call Center é um ambiente mecanicista, por isso, não 

existe a preocupação de filtrar pessoas aptas e qualificadas 

para desenvolver as atividades propostas, visto que, qualquer 

um consegue aprender e se adaptar aos movimentos repetitivos 

e a repetir os scripts padrão da organização (ALMEIDA et al. 

2018). 

Quanto à gestão, no setor, apresenta-se extremamente 

pragmática, fundada sobre a eficácia da ação, mais do que em 

valores fundamentais preocupados com a saúde e a ética junto 

aos funcionários. As organizações estão pautadas por uma 

lógica financeira que traz impactos para a rotina do trabalho do 

indivíduo e para a postura desenvolvida e adotada pelos 
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gestores. Decorrente de tal lógica, a financeirização das 

relações de trabalho trazem consequências na vida profissional 

e pessoal dos trabalhadores, que se encontram numa situação 

de vulnerabilidade frente à pressão por mais produção, em 

detrimento do respeito ao ciclo vital, relacional e falho do 

trabalho humano (GAULEJAC, 2015).  

Dessa maneira, o campo da Saúde do Trabalhador (ST) 

se faz necessário, não apenas no que se refere à normatização 

das  relações trabalhistas, mas também na proteção do 

trabalhador ao executar suas funções, levando em 

consideração condições justas de trabalho.  

A Lei Orgânica da Saúde determina que as ações de ST 

devam ser executadas pelo SUS nos âmbitos de assistência, 

vigilância, informação, pesquisas e participação dos sindicatos. 

Também estabelece ser competência federal o SUS participar 

da definição de normas, critérios e padrões para o controle das 

condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política 

de ST de forma hierarquizada e descentralizada para estados e 

municípios. A mesma Lei regula também a necessidade de o 

Conselho de Saúde estruturar a Comissão Intersetorial de 

Saúde do Trabalhador – CIST (GOMEZ et al. 2018). 

A despeito da Lei Orgânica, nem sempre são praticadas 

suas diretrizes, mostrando-se as condições de trabalho com 

elevado grau de precariedade e controle, podendo ser este um 

dos fatores que intensificam e caracterizam o trabalho de 

telemarketing altamente rotativo. Esse controle é também 

expresso na jornada de trabalho dos teleoperadores, que 

trabalham 6 horas a 6 horas e 20 minutos, com pausa de 15 a 

20 minutos para lanche, são compensados no final da sua 

jornada, e 5 minutos de pausa particular, tempo permitido para 

utilizar o banheiro, quando necessário (CASTANHA et al. 2019). 



OS IMPACTOS DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NA SAÚDE DOS 
OPERADORES DE TELEMARKETING: REVISÃO INTEGRATIVA 

753 
 

No expediente de trabalho, a presença constante dos 

supervisores é uma das estratégias do controle no trabalho para 

determinar os aumentos de produtividade, através do controle 

do Tempo Médio Operacional (TMO) ou Tempo Médio de 

Atendimento (TMA). Um controle de ritmo intenso que leva ao 

adoecimento nesse setor (CASTANHA et al. 2019). 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho 

evidenciam, por sua vez, sobrecarga elevada na produção que, 

associada à exigência pelo aumento de produtividade, torna o 

sofrimento inevitável e generalizado. Nesta direção, a proposta 

da psicodinâmica o trabalho se conduz em torno de um duplo 

movimento, um processo contínuo de transformação da 

organização do trabalho e a consequente diminuição e 

dissolução dos mecanismos de defesa e estratégias defensivas 

do trabalhador, ampliando a perspectiva de relação entre 

trabalho e saúde do trabalhador (CASTANHA et al. 2019). 

As condições de trabalho,  estratégias de funcionamento 

e repercussões na saúde física e mental dos operadores de 

telemarketing, embasadas em referenciais teóricos da área de 

Saúde do Trabalhador e Saúde Mental nos permitem justificar 

a relevância do presente trabalho ao destacarem as estatísticas 

de adoecimento ocupacional e rebatimentos à saúde física e 

mental desses trabalhadores.  Além de contribuir para uma 

reflexão holística do indivíduo que está inserido no local de 

trabalho, considerando a influência de seu contexto histórico, 

social e econômico na forma de executar sua função e lidar com 

as condições de trabalho que lhe são impostas. 

Portanto, esta revisão tem como objetivo mapear os 

diferentes artigos desenvolvidos ao longo dos últimos cinco 

anos sobre a saúde do trabalhador do telemarketing, focando 

especialmente trabalhos que abordem a saúde numa visão 
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interdisciplinar, junto às teorias da Saúde Coletiva e Ciências 

Humanas. Como objetivo secundário, analisaremos os 

impactos da organização de trabalho na saúde física e mental 

dos operadores de telemarketing, construindo um perfil da 

saúde desses trabalhadores a partir da compreensão da 

identidade deste trabalhador e o panorama social e econômico 

do serviço de teleatendimento. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa, 

cujo protocolo será descrito a seguir: foi construída a 

problemática e questão da pesquisa, partindo do princípio da 

precarização das condições de trabalho dos operadores de 

telemarketing, em seguida, foi realizada uma leitura exploratória 

dos materiais primários sobre o tema, na sua interface com a 

Saúde Coletiva, Saúde Mental, Medicina do Trabalho, 

Sociologia, e outras áreas que sejam afins. 

E com base nestes materiais primários, foi realizada 

leitura seletiva e registro das informações selecionadas das 

fontes de pesquisa, e logo após, a discussão dos artigos 

analisados, possibilitando uma visão crítica e ampliada do 

contexto e influências que estes trabalhadores estão 

susceptíveis. 

Aplicou-se a estratégia PICO (patient, intervention, 

comparison, outcomes), a partir da qual formulamos a questão 

de pesquisa, qual seja: “Quais os impactos da organização de 

trabalho na saúde física e mental dos operadores de 

telemarketing a partir de uma perspectiva não apenas 

fisiológica, mas e principalmente a partir de seus 

engendramentos histórico, social e econômico nas condições 



OS IMPACTOS DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NA SAÚDE DOS 
OPERADORES DE TELEMARKETING: REVISÃO INTEGRATIVA 

755 
 

de trabalho?”. Tendo como população os operadores de 

telemarketing, o interesse foi construir o perfil da saúde física e 

mental dos trabalhadores e nossa hipótese foi encontrar uma 

prevalência dos impactos na saúde mental dos trabalhadores 

em relação à saúde física. Sendo as repercussões na saúde 

física: problemas visuais, auditivos, respiratórios, disfunções 

musculoesqueléticas, distúrbios do sono e síndrome de 

Burnout, e às repercussões na saúde mental: estresse, 

depressão e ansiedade. 

A coleta de dados para a presente revisão aconteceu 

durante o mês de julho de 2020, por meio de levantamento 

bibliográfico realizado nas bases de dados: Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Cochrane Library e PubMed.      

Para a busca dos artigos, os seguintes descritores foram 

aplicados: Occupational Health, Call Centers, Working 

Conditions, Quality of Life e Mental Health. Organizou-se as 

estratégias de busca com o seguinte operador booleano: “Call 

Centers” AND “Occupational Health”; “Call Centers” AND 

“Quality of Life”;  “Call Centers” AND “Mental Health”;  “Call 

Centers” AND “Working Conditions”; “Call centers” AND 

“occupational health” AND “working conditions”; “Call centers” 

AND “mental health” AND “quality of life”; “Call centers” AND 

“occupational health” AND “quality of life” AND “mental health” 

AND “working conditions”. 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos 

artigos foram: artigos publicados nos idiomas português, inglês 

e espanhol; publicados e indexados nos bancos de dados 

citados nos últimos cinco anos; amostras constituídas somente 

por trabalhadores de Call Centers (operadores de 

telemarketing), de ambos os sexos e considerados adultos-

jovens (18 - 50 anos). 
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Os critérios de exclusão foram: falta de acesso aos 

artigos na íntegra; artigos classificados como estudo de casos, 

série de casos e revisão sistemática com ou sem metanálise e 

artigos que não apresentaram desfecho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a primeira busca dos artigos nas bases de dados, 

encontrou-se 82 estudos. Ao aplicar a estratégia de seleção dos 

artigos a partir dos critérios de elegibilidade estabelecidos, 

foram selecionados cinco artigos para análise, compondo a 

amostra da revisão, sendo um deles encontrado no banco de 

dados SCIELO e quatro no banco de dados PUBMED. Quanto 

ao idioma, a maioria foi publicado em inglês (n = 4), enquanto 

uma pequena parte (n = 1) em português, assim como mostra 

na Figura 1.  

Os cinco artigos abordaram a relação da organização de 

trabalho no setor de teleatendimento e os impactos na saúde 

do trabalhador, porém, a partir de um olhar predominantemente 

orgânico da Medicina Ocupacional, apontando patologis como: 

distúrbios da voz, estado da saúde mental, perfil e qualidade de 

vida profissional e distúrbios do sono. As principais informações 

sobre os estudos inseridos na presente revisão estão 

apresentadas a seguir, na Tabela 1. 
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Figura 1. Fluxograma da captação de artigos nas bases. 

 
 

Fonte: As autoras: dados da pesquisa. 
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Tabela 1. Apresentação da síntese de artigos incluídos 

na revisão integrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: As autoras a partir dos dados da pesquisa. 

Considerando a totalidade dos artigos, escalas de 

sintomas vocais, análises de percepção auditiva vocal, 
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autopercepção, Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse, 

questionários relacionados à qualidade de vida, do sono e ao 

perfil vocal, foram os instrumentos utilizados nos estudos 

analisados nessa revisão, para realizar  a avaliação e detecção 

de alterações concernentes à saúde física e mental dos 

operadores de telemarketing, geradas pela organização do 

trabalho.  

Ainda no que se refere a uma avaliação global dos 

artigos analisados, para efeitos de identificação iremos enunciar 

os artigos numerando-os de um a cinco, na ordem em que estão 

referenciados na tabela. Os artigos um e cinco apresentaram 

objetivos semelhantes na associação dos sintomas vocais às 

condições de trabalho dos operadores, enquanto os estudos 

dois, três e quatro abordaram outros impactos relacionados às 

condições de trabalho. Iniciando as análises pelo artigo um, 

este apresenta que a maioria dos operadores consideraram sua 

voz boa, apresentaram alterações referentes ao adoecimento 

resultado da atividade, além de indivíduos com vozes normais 

e com grau de alteração discreto a moderado. É importante 

ressaltar que esses resultados refletem a influência dos fatores 

físicos, sociais, ambientais, organizacionais e psicológicos no 

surgimento de sintomas vocais nos profissionais da voz, no 

caso desse estudo, os operadores de telemarketing. 

Ainda nesse sentido, o cinco apresentou correlação 

positiva entre a presença de queixas vocais e as condições de 

trabalho autorreferidas pelo grupo estudado, sendo observadas 

diferenças entre a média dos sintomas vocais auditivos dos 

participantes em relação as seguintes situações: eco na sala de 

trabalho; mudança na voz; uso de rádio; trabalho estressante; 

ruído de outras salas e ausência do local de trabalho. 

Percebemos dessa maneira, que apesar de os estudos um e 
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cinco apresentarem objetivos semelhantes, o primeiro não 

relaciona sintomas vocais e condições de trabalho dos 

operadores, enquanto o segundo descreve as situações que 

geram tais distúrbios vocais. Essa diferença pode ser justificada 

pelo fato de o primeiro artigo retratar uma realidade específica 

de determinada empresa, não refletindo as experiências 

vivenciadas na maioria das centrais de teleatendimento, que 

apresentam condições de trabalho precárias e quadros de 

adoecimento ocupacional. 

O artigo cinco apresenta um contexto distinto no tocante 

à carga horária dos operadores, 12 horas em turnos diários, 

com dois dias seguidos de descanso, totalizando 36 horas 

semanais, e às vezes, ainda trabalham horas extras. E 

corroborando os resultados do artigo cinco, o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2018) evidencia que 
dentre as doenças ocupacionais, o distúrbio de 
voz relacionado ao trabalho (DVRT) apresenta 
evolução insidiosa, lenta e progressiva e é 
atrelado às condições de ambiente, organização 
do trabalho e fatores pessoais predisponentes 
(idade, sexo ou problemas de saúde em geral). 
Sendo assim, registra-se, nos últimos anos, 
aumento da incidência de agravos vocais, 
especialmente entre os profissionais que utilizam 
a voz como instrumento de trabalho. 
 

Ainda segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2018):  
 
Apesar dos esforços mais recentes, ainda se 
coloca o desafio da implementação do protocolo e 
da inclusão do DVRT na lista de doenças 
relacionadas ao trabalho. A sistematização de 
evidências empíricas do nexo causal entre 
distúrbio de voz e trabalho ainda é necessária, de 
modo a fortalecer o conhecimento sobre esse 

crescente problema de Saúde Pública.  
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Tais estudos epidemiológicos que produzem estatísticas 

sobre o adoecimento estabelecem nexo causal e discutem a 

vivência subjetiva para o trabalhador, transcendento um olhar 

mais ingênuo sobre o adoecimento constatado nas estatísticas 

do trabalho.  

Ademais, pode-se destacar além dos objetivos, outra 

semelhança entre os artigos um e cinco, referente ao 

questionário de autopercepção vocal, que relaciona sintomas 

vocais, queixa de distúrbios da voz e condições de trabalho. 

Posto isto, Caldeira e Teixeira (2018) à medida que consideram 

o crescente número de teleoperadores e de empresas de 

telesserviço no país, bem como a relevância dos achados 

desses estudos, investigam o desenvolvimento da ciência nas 

medidas de prevenção e diminuição de agravos para essa 

população.  

Caldeira e Teixeira (2018) avaliaram as condições 

ambientais do trabalho autorrelatadas pelos teleoperadores, em 

que a maior parte dos teleoperadores (80%) relatou que é 

necessário elevar a voz para falar ao telefone por causa da 

competição sonora e a maioria classificou os aspectos 

ventilação (73,8%), temperatura (71,2%), ruído (86,2%) e 

poluição do ar (57,5%), como não satisfatórios.  

Diferentemente do que foi analisado nos artigos um e 

cinco, o artigo dois trata do impacto na saúde mental do 

trabalhador, que evidenciou que mais da metade dos 

participantes relataram altos níveis de depressão, ansiedade e 

estresse na Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse 

utilizada no estudo. Por conseguinte, as pontuações totais da 

mesma foram classificadas pela percepção de saúde, 
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satisfação no trabalho, demandas de trabalho, injustiça 

organizacional e dissonância emocional. 

Logo, fortalecendo esses resultados, é importante 

destacar que, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS 

apud PRADO et al. 2017) “o estresse é considerado uma 

epidemia global, que quando em excesso, causa malefícios ao 

bem-estar biopsicossocial do indivíduo, podendo gerar insônia, 

fadiga, irritabilidade, ansiedade, depressão, síndrome de 

burnout, entre outros.”  

Todavia, como a síndrome de Burnout configura-se 

como uma consequência do estresse, faz-se mister apresentá-

la a partir dos estudos especializados. De acordo com Maslach 

et al. (2017), a síndrome de Burnout pode ser considerada uma 

resposta crônica aos estressores interpessoais originados da 

situação laboral, uma vez que tanto o ambiente de trabalho 

quanto a sua organização podem ser responsáveis pelo 

sofrimento e desgaste que prejudicam os colaboradores. Os 

autores também explicam o burnout constituído por três 

dimensões: exaustão emocional, despersonalização e baixa 

realização pessoal.    

Tal afirmação respalda e esclarece os níveis elevados do 

estresse, principalmente tratando-se do ambiente de trabalho 

do call center, caracterizado por um conjunto de fatores 

predisponentes a mesma. De acordo com Siqueira (2018): 

 
Reconhecido como enfermidade pela Organização 

Mundial da Saúde, o estresse passou a ser objeto 

de estudo nas diversas esferas da sociedade. A 

partir disso, observou-se que o ambiente de 

trabalho é o domínio que apresenta os mais altos 

índices de estresse, gerando um fator reconhecido 

mundialmente como “enfermidade ocupacional”. 
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Ainda, quando nos baseamos nos estudos que 

abordaram as patologias em saúde mental dos trabalhadores, 

podemos classificar a abordagem dos estudos em pelo menos 

três óticas: a primeira, se refere a teorias do stress, que como 

aqui ressaltada, enfoca sintomas e conclui pelo diagnóstico, a 

partir de questionários sobre sintomas predominantemente 

orgânicos. 

Duas outras possibilidades de abordagem sobre essa 

questão são: as abordagens psicanalíticas (Psicodinâmica do 

trabalho) e o Modelo do Desgaste mental (SELLIGMANN-

SILVA, 1994). As duas abordagens ressaltam os aspectos 

subjetivos, traumáticos e relacionais entre trabalhador e pares 

e chefia, assim como a legislação trabalhista, o sofrimento e o 

adoecimento sendo engendrado por uma multicausalidade, que 

nem sempre são mensuráveis a partir dos questionários usados 

na abordagem mais organicista de adoecimento do trabalhador. 

Estudo de Siqueira mostra que no Brasil as mulheres 

apresentam mais estresse (80%) do que os homens, 

diferentemente dos Estados Unidos da América - EUA, onde 

estudos têm mostrado que não há diferenças significativas 

entre os sexos.” (SIQUEIRA, 2018). 

Além do gênero influenciar na prevalência do estresse, 

está interligado com a busca e detenção dos postos de trabalho, 

como operadores de telemarketing. Conforme Nogueira (2020); 

Venco (2008) e Hashizume (2017): 
A questão de gênero é importante ser considerada 
no telemarketing, tendo em vista ser um trabalho 
pouco valorizado, cuja remuneração não atrai 
igualmente o gênero masculino, feminino e outros. 
Trata-se de um fenômeno que deve ser analisado 
para além de aspectos técnicos e ergonômicos, 
uma vez que se refere a uma parcela da população 
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precarizada e que se submete a essa atividade 
como forma de sobrevivência. Em geral, se tratam 
de mulheres-mães que atuam no setor por 
oferecer muitas vagas, diferente de outros setores, 
além de não exigirem muitos pré-requisitos para o 
ingresso no setor. Faz-se necessário ressaltar que 
se trata de um setor que acolhe muitos jovens em 
seus primeiros empregos, quase sempre sem 
experiência e buscando oportunidade de atividade 
remunerada que lhes propicie um poder de 
consumo, ou mesmo, sobrevivência para os que 
se encontram em situação prévia de desemprego. 

Ademais, para Texeira et al. (2016), é possível 

correlacionar o estresse com a depressão, pois como foi 

colocado pela OMS, a segunda pode ser reflexo do estresse, 

caracterizada por estado de tristeza profunda, perda de 

interesse em atividades usualmente sentidas como agradáveis 

e pelo cansaço fácil ou ausência de energia. 

Entretanto, o artigo três contempla impactos na saúde 

física e mental dos trabalhadores, abordando um contexto mais 

amplo. Retrata participantes que atuavam em cinco áreas 

(setores) de uma empresa de Call Center, aqui chamados de 

áreas A, B, C, D e E. A maioria trabalhava na área B (44,2%) e 

apenas 3,5% na A. Foi utilizado o questionário QVP-35 (Perfil 

da Qualidade de Vida), que permite análises multidimensionais 

da qualidade de vida no trabalho, relacionadas à percepção das 

condições do trabalhador. As questões do instrumento são 

agrupadas em oito dimensões: desconforto ao trabalhar; 

suporte organizacional; carga de trabalho; recursos 

relacionados ao trabalho; apoio social; motivação intrínseca; 

capacidade de realizar trabalho e percepção da QVT.  

A escala utilizada na pesquisa avaliou a intensidade de 

qualidade de vida profissional dos trabalhadores do Call Center 
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e a área de trabalho, verificando-se diferenças significativas 

apenas entre as áreas avaliadas, nas seguintes abordagens: 

suporte organizacional; carga de trabalho e percepção de 

qualidade de vida. Corroborando tal estudo, “apoiados em Trist, 

ressaltam a relação entre a organização e o trabalhador e os 

fatores que levam uma pessoa a produzir de modo satisfatório 

nas empresas”. (RIBEIRO; SANTANA, 2015: 55). 

Segundo Souza (2018), a atividade dos operadores de 

telemarketing tem suscitado muitos estudos sobre a Qualidade 

de Vida no Trabalho devido ao grande número de reclamações, 

moléstias ou transtornos, já evidenciados por estudiosos 

precursores da Saúde do Trabalhador, que apontam as 

interferências do trabalho da telefonista na saúde mental dos 

trabalhadores desse setor. Têm sido detectados transtornos do 

sistema muscular, cefaléias, transtornos do sono, do apetite, 

além de transtornos nervosos, fadiga visual e problema nas 

cordas vocais, disfunções inerentes à atividade, as quais estão 

sendo agravadas com o contexto da organização do trabalho.  

 Por último, do artigo quatro, destacamos que 44,3% da 

amostra dos atendentes de chamadas era fumante de cigarro. 

Além disso, doenças físicas foram relatadas por 37% dos 

atendentes de chamadas, 77,6% dos atendentes tinham 

alguma suspeita de insônia. Aspectos como tabagismo, pouco 

apoio social, carga de trabalho pesada, falta de instalações de 

relaxamento no trabalho e tempo de viagem prolongado para 

deslocamento foram preditores independentes da qualidade do 

sono (p <0,05). Corroborando os achados, “um estudo realizado 

apontou que 50,9% da amostra avaliada apresentou dificuldade 

para dormir, o que foi relacionado com estresse.” (TIOSSI, 

2018: 45). 



OS IMPACTOS DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NA SAÚDE DOS 
OPERADORES DE TELEMARKETING: REVISÃO INTEGRATIVA 

766 
 

De acordo com Rocha e Araújo (2016), percebeu-se que 

a insônia afeta o desempenho, causando desmotivação, falta 

de organização e planejamento, além de variação do humor. 

Tais manifestações somam-se a problemas familiares, 

sensação de medo e desânimo, insônia, impaciência, falta de 

memória e problemas de concentração, citados como gerados 

pelo estresse. Foram destacados como mais frequentes 

problemas psicológicos, gerados pelo estresse advindo do 

trabalho e as dores físicas, oriundas da tensão e estresse 

(ROCHA; ARAÚJO, 2016).  

Vale ressaltar a não referência a questões 

organizacionais e mais contextuais acerca do desenvolvimento 

do stress e suas manifestações, mesmo nas análises sobre 

saúde mental desses trabalhadores. Tal visão biologicista da 

patologia acaba por circunstanciar apenas no plano do 

indivíduo, omitindo os engendramentos desta, provocados pela 

organização do trabalho (EHRENBERG, 2016). Ainda há 

necessidade de mais estudos na área de saúde em periódicos 

nacionais e internacionais desse setor no que se refere à forma 

como a organização do trabalho se institui.  

 

CONCLUSÕES 

 

Diante das evidências das pesquisas aqui referenciadas 

sobre o trabalho de call center, suas condições de trabalho, 

estratégias de funcionamento e repercussões na saúde física e 

mental encontram embasamento em referenciais teóricos da 

área de Saúde do Trabalhador, considerando-se a influência 

das políticas de proteção ao trabalhador engendradas pelo 

contexto histórico, social e econômico, além das condições de 

trabalho instituídas.  
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O presente levantamento se propôs a analisar os 

impactos da organização de trabalho na saúde física e mental 

dos operadores de telemarketing, construindo um perfil da 

saúde desses trabalhadores a partir da compreensão da 

identidade deste trabalhador e do panorama social e econômico 

do serviço de teleatendimento. 

Foi possível identificar, todavia, trabalhos recentes 

bastante focados em estudos quantitativos, nem sempre 

abordando a relação contextual e histórico-social e aspectos 

qualitativos na relação do trabalhador com a atividade. Nesse 

sentido, os artigos aqui analisados evidenciaram 

exaustivamente o adoecimento laboral, porém, sem construir 

entendimentos mais amplos que levassem em consideração a 

interdisciplinaridade, análise de mercado, financeirização das 

relações de trabalho e intensificação das atividades. 

Entendemos que a interface com as Ciências Humanas no que 

concerne ao entendimento mais amplo da atividade de telefonia 

colaboraria no reconhecimento do gerencialismo atuando nas 

relações de trabalho, além de possibilitar uma discussão sobre 

a causalidade e as variáveis, numa abordagem que nos 

permitiria compreender o engendramento do adoecimento e 

das novas relações de trabalho no cenário pós moderno. 

Conforme explicitado acima, é possível afirmar que o 

estudo de revisão realizado não contemplou de forma 

satisfatória todos os aspectos previstos inicialmente em nosso 

objetivo, além de não ter respondido inteiramente à hipótese 

formulada no início da pesquisa. Portanto, através da análise 

dos resultados não houve prevalência dos impactos na saúde 

física, em detrimento de compreensões sobre a saúde mental. 

Tal constatação enaltece ainda mais a relevância do presente 
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estudo, indicando a necessidade do aprofundamento de tais 

aspectos na temática aqui em evidência. 

De acordo com o contexto apresentado, foi possível 

perceber que houve uma limitação referente à quantidade de 

artigos encontrados na revisão dos últimos cinco anos, assim 

como o fato de que dos artigos selecionados, nenhum discutiu 

o tema a partir da abordagem da Saúde do Trabalhador e 

Ciências Humanas de forma específica, além da dificuldade em 

encontrar estudos que apresentem uma amostra homogênea e 

generalizável. Portanto, sugerimos o desenvolvimento de mais 

pesquisas que abordem as duas áreas citadas acima, com o 

foco na inter/ transdisciplinaridade, atualizando os dados 

encontrados nesta revisão, além de investir em possibilidades 

de intervenção nesse setor. 
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RESUMO: É primordial o fluxo de pessoas/serviços nos 
Estados e Municípios. Para isso, os motoristas de ônibus são 
fundamentais nesse sistema. Identificar os riscos ergonômicos 
e vulnerabilidades ocupacionais que afetam os motoristas de 
ônibus no Município de Ananindeua-PA. Pesquisa transversal 
quali-quantitativa no período de junho de 2018/janeiro de 2019. 
1500 motoristas trabalham na empresa; porém, apenas 39 
participaram do estudo. O cálculo amostral foi realizado no 
aplicativo GraphPad StatMate, versão 1.01, com significância 
de 5% e um poder de teste de 95%, o que determinou o N 
amostral. Foi aplicado questionário feito pelos pesquisadores 
com base na vivência dos motoristas. Faixa etária: 20-45 anos, 
todos homens. 35(89%) afirmaram: o motor do veículo 
incomoda e 9(11%) disseram Não; 30(77%) disseram: a falta de 
ventilação incomoda e 9(23%) afirmaram que Não; 27(69%) 
disseram que o banco é desconfortável e 12(31%) Não; quanto 
a segurança durante a viagem, 22(56,5%) disseram que não se 
sentem seguros e 17(43,5%) afirmaram que Sim; 29(74,35%) 
sentem estresse durante o trabalho e 10(25,5%) Não; quanto a 
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Ginástica Laboral, todos os entrevistados 39(100%) afirmaram 
que não há nenhum tipo de programa similar. É imprescindível 
programas de Ginástica Laboral, pois os riscos ergonômicos e 
vulnerabilidades que esses motoristas enfrentam é perceptivel, 
com base nos resultados, sendo fundamental orientações sobre 
aplicabilidade de programas que melhoram a qualidade de vida 
dos motoristas.  
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Ergonomia. Qualidade 
de vida 
 

INTRODUÇÃO 

 

  O crescimento econômico da sociedade globalizada está 

diretamente ligado à disponibilidade de um sistema de 

transporte. Trata-se de um mecanismo de transporte 

imprescindível à população. Além disso, o trabalho 

industrializado e mecanizado, associado a uma busca 

acelerada pela produtividade, impõe condições, muitas vezes, 

prejudiciais à saúde humana (ALCANTARA; SILVA; PEREIRA; 

SILVA, 2016). 

  No Brasil, a globalização e reestruturação produtiva é 

caracterizada, sobretudo, pelas mudanças urbanas, 

transformações no processo de trabalho e difusão ampliada dos 

riscos industriais-ambientais. O modo de vida desenhado por 

este modelo redefine os padrões de saúde-doença das 

populações (ANDRADE; SANTOS; TORRES, 2018).  

  No trabalho, os riscos são classificados como: 

ambientais (físico, químico e biológico) e de segurança 

(mecânico e ergonômico), bem como de acidentes. Os riscos 

ergonômicos, estão ligados também a fatores externos (do 

ambiente) e internos (do plano emocional). Sendo assim, se 
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subdividem em: ergonomia física (relacionada às 

características anatômicas humanas, antropometria, fisiologia e 

biomecânica); ergonomia cognitiva (processos mentais que 

afetam as interações entre seres humanos e outros elementos 

de um sistema) e ergonomia organizacional (otimização do 

sistemas sócio técnicos, que incluem suas estruturas 

organizacionais, políticas e de processo) (ALCANTARA; SILVA; 

PEREIRA; SILVA, 2016).  

  Os riscos ergonômicos mecânicos e de acidentes de 

trabalho são influenciados pelas condições de trabalho em que 

o profissional se encontra, que inclui a função, organização, 

execução, remuneração e ambiente ocupacional. O 

desequilíbrio entre as exigências da tarefa e as capacidades 

psicofisiológicas de respostas podem agravar a incidência de 

riscos adicionais ou potenciais, e proporcionar incidentes e/ou 

acidentes de trabalho (ANDRADE; SANTOS; TORRES, 2018). 

  Convém salientar, ainda, que a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora contempla todos os 

trabalhadores priorizando, entretanto, pessoas e grupos em 

situação de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em 

atividades ou em relações informais e precárias de trabalho. 

Nesse sentido, mundialmente, a violência no trabalho é o 

principal problema de saúde ocupacional, independentemente 

do desenvolvimento do país (ASSUNÇÃO; MEDEIROS, 2015). 

   Os grupos mais vulneráveis são: profissionais do 

transporte coletivo, trabalhadores de serviços de saúde, 

agentes de segurança, militares, taxistas, agentes do judiciário, 

educadores, assistentes sociais e atendentes de 

estabelecimento comercial. Ademais, atos violentos são mais 

frequentes em áreas com alto índice de vulnerabilidade social, 
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nas quais é usual o mal estado de conservação das pistas e dos 

ônibus. Veículos circulando em vias degradadas e péssimo 

estado de conservação das vias é um dos fatores responsáveis 

pela elevada mortalidade no trânsito (BERMUDES; MINETTE; 

CUNHA, 2019). 

   Outrossim, saúde do trabalhador é definida como um 

campo do conhecimento que busca compreender as relações 

entre o trabalho, o processo de saúde e adoecimento. É uma 

área que envolve estudos, ações, assistência, vigilância, 

alterações e agravos à saúde no ambiente de trabalho. Assim, 

é oportuno sua avaliação dentro dos aspectos ocupacionais: 

físico, químico, biológico, mecânicos, psíquicos e sociais. O que 

abrange características como a tarefa executada no trabalho, 

as relações interpessoais, a aptidão física, o estilo de vida e a 

categoria profissional (CARDOSO, 2017). 

  Os trabalhadores do transporte coletivo urbano são 

frequentemente vítimas de condições precárias de trabalho e, 

consequentemente, de problemas de saúde associados à 

atividade laboral. Assim,  a jornada de trabalho do motorista é 

de 8 horas diárias e 44 horas semanais, salvo disposição mais 

favorável em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Poderá 

ser prorrogada a jornada de trabalho por até 2 horas 

extraordinárias, sendo considerado como trabalho efetivo o 

tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, 

excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e 

descanso. A convenção e acordo coletivo poderão prever 

jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 horas de 

descanso nos seguintes casos: 1) em razão da especificidade 

do transporte; 2) em razão de sazonalidade; 3) em razão de 

característica que o justifique. Portanto, havendo excesso de 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/jornada_computo_horas.htm
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jornada de modo a violar a previsão legal, o empregador poderá 

ser condenado ao pagamento não só do valor das horas 

extraordinárias, mas também de danos morais (FLORES, et al, 

2016). 

         O ônibus, como transporte coletivo, representa maior 

flexibilidade quanto ao deslocamento de pessoas, comparado á 

outros meios de transporte do Brasil, como Aviões ou Navios. 

Sendo assim, os profissionais de ônibus urbano constituem 

uma categoria de suma importância para oportunizar o fluxo de 

pessoas nos centros das cidades (SANTOS, 2018). 

  No entanto, esses trabalhadores estão expostos à 

múltiplos fatores prejudiciais à saúde, como: ruídos, gases 

tóxicos, trânsito intenso, vandalismo, veículos com condições 

inadequadas quanto à ergonomia, acidentes e assaltos. O que 

acabam debilitando a saúde em seu âmbito físico, psicológico 

e social (SANTOS, 2018). 

  No Estado do Pará, os motoristas descrevem os riscos 

vivenciados diariamente, como o ruído, a vibração, posturas 

incomodas, falha no conforto durante a viagem, a limpeza nos 

ônibus e nos terminais, o risco elevado de assaltos, o trânsito e 

as relações interpessoais com os passageiros como agentes 

causadores de estresse e acidentes (FLORES, et al, 2016). 

Sendo assim, foi escolhido para o estudo o Município de 

Ananindeua, região metropolitana de Belém/PA, pois é um dos 

centros urbanos do Estado do Pará com maior fluxo de pessoas 

e serviços, bem como de altos índices de assaltos e violências 

contra motoristas rodoviários (CARDOSO, 2017). 

Sendo assim, o objetivo desse estudo foi de identificar os 

riscos ergonômicos e vulnerabilidades ocupacionais que afetam 

os motoristas de ônibus no Município de Ananindeua-PA. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Foi realizada uma pesquisa do tipo transversal, quali-

quantitativo, por meio de um questionário feito pelos 

pesquisadores com base na vivência dos motoristas de 

transporte público, no período de junho de 2018 a janeiro de 

2019, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos do IFPA sob o número do parecer 6.011.922.  

  O total de empregadores na empresa de trasnporte 

público, no Município de Ananindeua/PA, é de 1500; porém, 50 

motoristas aceitaram participar da pesquisa, mas apenas 39 

entraram nos critérios de inclusão e foram consideradas neste 

estudo. Os 11 não puderam responder o restante dos 

questionários pois o horário era incompatível com dos 

pesquisadores. 

  Os critérios de inclusão considerados, por conveniência 

entre os pesquisadores, para a seleção de motoristas foram do 

sexo masculino com faixa etária de 20 a 45 anos de idade, que 

trabalhavam nas linhas urbanas entre Belém e Ananindeua, 

fazendo a ligação entre esses municípios. Foram excluídos os 

motoristas que trabalhassem esporadicamente no transporte 

público e menos de 6 meses.  

          O cálculo amostral foi realizado por meio do aplicativo 

GraphPad StatMate, versão 1.01, com significância de 5% e um 

poder de teste de 95%, o que determinou o N amostral. 

          A coleta de dados ocorreu em 3 etapas: recrutamento dos 

motoristas, aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e aplicação do questionário.  

    O recrutamento dos motoristas consistiu em explicar a 

importância da participação na pesquisa, com orientações 
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preventivas sobre a minimização de riscos ergonômicos no 

trabalho como também explanar quaisquer dúvidas sobre a 

pesquisa, com exemplo a segurança das informações 

repassadas, tendo como sigilo entre os pesquisadores.Após 

isso, foi aplicado o TCLE para os que aceitaram a participar da 

pesquisa. 

  Logo após, foi feita a aplicação do questionário feito 

pelos pesquisadores com base na vivência dos motoristas de 

ônibus, em que consistiu nas peguntas: 1ª) O motor do veículo 

lhe incomoda?; 2ª) A falta de ventilação lhe incomoda?; 3ª) A 

cadeira é desconfortável?; 4ª) Você se sente seguro durante a 

viagem (assaltos, acidentes de trânsito)?; 5ª) Sente algum 

estresse?; 6ª) No ambiente de trabalho existe ginástica 

laboral?. 

   Os dados foram organizados em planilhas e gráficos no 

programa Microsoft Office Excel 2010, para melhor visualização 

e comparação dos dados. Ademais, esses achados foram 

analisados no programa Bioestat 5.2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Do total de motoristas entrevistados (50), exclui-se 11 

pois não responderam todas as perguntas por incompatibilidade 

de horário ou receio do vazamento de informações, mesmo os 

pesquisadores informando o sigilo. Sendo assim, o estudo 

finalizou com 39 motoristas, sendo todos do gênero masculino 

(100%). A faixa etária foi entre 20 a 45 anos, sendo 19-24 anos 

(9%); 25-29 anos (33%); 29-34 anos (25%); 34-39 anos (8%); 

39-44 anos (25%).  

 



SAÚDE DO TRABALHADOR: OS RISCOS E VULNERABILIDADES DOS 
MOTORISTAS DE ÔNIBUS 

778 
 

Figura 1. Idade dos Trabalhadores. 

 
Fonte: Feito pelos autores. 

         Quando perguntados se o motor dos veículos que dirigem 

causa algum incômodo, 35(89%) afirmaram que sim, e 9(11%) 

disseram que Não. 
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Figura 2. O motor do veículo lhe incomoda? 

 

 
      Fonte: Feito pelos autores. 

 Sobre o motor do ônibus, os motoristas relataram que o 

ruído é o grande fator de incomodo durante a jornada de 

trabalho. Além de ser potencial causador de surdez 

ocupacional, pode também agir na saúde mental do motorista 

profissional. A chance de encontrar doenças no aparelho 

auditivo em motoristas profissionais é 2,7 vezes maior se 

comparadas a motoristas convencionais. Os trabalhadores 

expostos ao excesso de ruído estão mais propensos à surdez 

ocupacional, assim como pode levar a uma modificação do seu 

comportamento associado ao barulho constante (MAIA, 2015). 

  A vibração de corpo inteiro também é um dos fatores a 

ser avaliados, tendo como limite de tolerância de aceleração de 

1,1 m.s-2 e 21,0 m.s-1,75 para o Valor de Dose de Vibração - 

VDV e o nível de ação de 0,5 m.s-2 e 9,1 m.s-1,75 

respectivamente, projetado para uma jornada padrão de oito 

horas, o que não foi possível aferir nesse estudo, tendo em vista 

Não 
11%

Sim
89%

O motor do veículo lhe incomoda? 

Não Sim
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a falta de recursos e precariedade no trabalho (MORAIS e 

BORGES, 2017). 

         Quando perguntado “a falta de ventilação lhe incomoda?” 

30(77%) afirmaram que sim. 9(23%) disseram que não. 

 

Figura 3. A falta de ventilação lhe incomoda? 

 
Fonte: Feito pelos autores. 

 Em relação às condições ambientais, houve uma grande 

insatisfação dos motoristas quanto ao calor excessivo dentro 

dos veículos que apontaram ser insuportável devido também ao 

calor que sai do motor do ônibus, já que este se encontra ao 

lado do motorista. 

A sensação de desconforto pode ser um incômodo ou 

até um tormento, conforme a intensidade da perturbação do 

equilíbrio calórico. Tais perturbações são acompanhadas de 

alterações funcionais, que atingem todo o organismo, sendo 

que o calor excessivo leva primeiro a um cansaço e sonolência, 

reduzindo a prontidão de resposta e aumenta a tendência às 

falhas (NASCIMENTO, 2017). 

 

Não 
26%

Sim
74%

A falta de ventilação lhe incomoda? 

Não Sim
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 Quando perguntados “o banco do motorista é 

desconfortável?” 27(69%) dos trabalhadores disseram sim e 

12(31%) disseram não.  

 

Figura 4. O banco do motorista é desconfortável? 

 

Fonte: Feito pelos autores. 

O assento é na maior parte das vezes a principal causa 

das dores nas costas, pois em muitos veículos os itens 

ergonômicos mínimos necessários para o conforto e maior 

adequabilidade do trabalhador ao instrumento de trabalho não 

são atendidos. O tipo de câmbio e direção nos veículos são 

também elementos ergonômicos importantes para evitar a 

fadiga do profissional e o surgimento de doenças decorrentes 

dessa atividade.  A sobrecarga muscular do motorista é intensa, 

pois a troca de marcha é feita mais de mil vezes por jornada de 

trabalho. Desta forma, o uso de câmbio automático e da direção 

hidráulica são alternativas que diminuem a fadiga e o cansaço 

muscular do profissional (NARCISO e MELLO, 2017). 

Não 
31%

Sim
69%

O banco do motorista é 
desconfortável? 

Não Sim
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Os motoristas afirmaram também que o conforto varia de 

ônibus para ônibus, sendo os mais antigos inviável a 

regulagem, por exemplo, da altura do assento e o mais novo 

com possibilidades de regular a aproximação dos pés nos 

pedais, como também o banco ser mais distante do motor, 

permitindo uma melhor mobilidade. Sendo perceptível a 

precária ergonomia e condições básicas do ambiente de 

trabalho para esses motoristas.  

         Quando perguntados sobre “você se sentir seguro durante 

a viagem (assaltos, acidentes)?” 17(43,5%) afirmaram que sim, 

enquanto 22(56,5%) disseram que não.  

 

Figura 5. Você se sente seguro durante a viagem (assaltos, 

acidentes)? 

 

Fonte: Feito pelos autores. 

         Foram relatados por eles sobre a insegurança na cidade 

e o medo de causar acidentes. A falta de políticas voltadas para 

Não 
58%

Sim
42%

Você se sente seguro durante a viagem? 

Não Sim
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a cidade de Ananindeua, causa sensações de ansiedade e 

medo nesses profissionais. 

Assim, medo pode ser entendido como um estado 

progressista de insegurança e angústia, de impotência e 

invalidez ante a impressão iminente de que sucederá algo que 

queríamos evitar e que progressivamente nos consideramos 

menos capazes de fazer (SILVA; BATISTA; NUNES; PELAZZA; 

ROBAZZI; MAIA, et al, 2016). 

         O medo de sofrer ou provocar acidentes está presente no 

trabalho destes profissionais, e é intensificado pelas questões 

do estado caótico do trânsito na cidade e região metropolitana.  

As condições de trabalhos dos motoristas, indicam que 

o medo de sofrer um acidente aumenta a chance de estresse 

com relação aos motoristas que não têm essa preocupação 

(SILVA; BATISTA; NUNES; PELAZZA; ROBAZZI; MAIA, et al, 

2016). 

         Além disso, a presença de estresse ocupacional em 

motoristas de empresa de transporte coletivo urbano na cidade 

de Belo Horizonte-MG prejudicou a saúde física e controle 

emocional desses trabalhadores, sendo necessário apoio social 

para enfrentar esses problemas e, em alguns casos, 

afastamento do serviço por conta de crises de ansiedade, o que 

muitas vezes são causadas por pânico de assaltos ou 

acidentes, citados no neste estudo (PERIM, et al. 2017). 

 Quando perguntados se “sente algum estresse? “ 

29(74,35%) dos entrevistados afirmaram que sim durante toda 

sua jornada de trabalho e 10(25,5%) Não, pois afirmaram 

estarem acostumados devido ao seu tempo de serviço. 
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Figura 6. Sente algum estresse? 

 
Fonte: Feito pelos autores. 

      As condições de trabalho e de saúde dos motoristas de 

entrevistados podem ser consideradas fontes de distúrbios 

psíquicos e demais tipos de adoecimentos. Além disso, não foi 

citado pelos entrevistados nenhum serviço que a empresa 

preconiza-se sobre a qualidade de vida, atividade física ou lazer 

entre os trabalhadores. Tendo somente o tempo de descando 

diário de almoço, que dura cerca de 1 hora.  

No entanto, a empresa deve se responsabilizar pela 

qualidade de vida do empregador dentro do seu ambiente de 

trabalho. Oportunizando meios ambientais e sociais viáveis 

para qualidade e otimização no trabalho do empregador 

(PERIM, et al. 2017). 

      Quando perguntados “no ambiente de trabalho existe 

ginastica laboral? “ 39(100%) dos entrevistados afirmaram que 

não há nenhum tipo de ginastica laboral ou qualquer tipo de 

exercício promovido por parte da empresa.  

 

  

Não 
26%

Sim
74%

Sente algum Estresse? 

Não Sim
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Figura 7. No ambiente de trabalho existe ginástica laboral? 

 

Fonte: Feito pelos autores. 

  A ausência da Ginástica Laboral (GL), no ambiente de 

trabalho, para os profissionais do setor de transporte, é 

preocupante, já que os trabalhadores estão sujeitos a uma 

intensa jornada de trabalho, tal como os motoristas de ônibus. 

O que não é preconizado nessa empresa para os motoristas, 

visto que 100% afirmaram que não existe um programa de GL 

no trabalho, oportunizando maiores riscos de agravos a 

doenças ocupacionais.  

  É oportuno frisar que houve um progressivo crescimento 

das Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho. As causas das 

LER/DORT são apontadas como um conjunto de fatores físicos 

e organizacionais do trabalho que, combinados, possibilitam o 

surgimento da síndrome. Dentre esses fatores, são citados: 

posturas inadequadas, natureza e repetitividade de 

Não 
100%

Sim
0%

No ambiente de trabalho existe 
ginástica laboral? 

Não Sim
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movimentos e aplicação de forças, que podem influenciar 

diretamente no sistema musculoesquelético do trabalhador 

(PRADO; VARGAS; SILVA, 2017). 

A GL tem por objetivo principal a prevenção de doenças 

ocupacionais, podendo ser realizada nos locais de trabalho, três 

vezes por semana, ou diariamente, por períodos que variam de 

8 a 12 minutos, antes, durante ou após a jornada de trabalho. 

Ademais, pode ser desenvolvida dentro da empresa de acordo 

com o horário mais apropriado ao empregado e empregador. 

Pode ser classificada de acordo com seu horário de aplicação: 

1) Preparatória ou de Aquecimento: realizada no início da 

jornada de trabalho, ativa fisiologicamente o organismo, 

prepara para o trabalho físico e melhora o nível de 

concentração e disposição. Tem a duração aproximada de 10 a 

12 minutos. Inclui exercícios de coordenação, equilíbrio, 

concentração, flexibilidade e resistência muscular. 2) 

Compensatória: duração de 5 a 10 minutos durante a jornada 

de trabalho, sua finalidade é compensar todo e qualquer tipo de 

tensão muscular adquirido pelo uso excessivo ou inadequado 

das estruturas musculo ligamentares. Tem o objetivo de 

melhorar a circulação com a retirada de resíduos metabólicos. 

São sugeridos exercícios de alongamento e flexibilidade, 

respiratórios e posturais. 3) Relaxamento: realizada no final da 

jornada de trabalho durante 10 ou 12 minutos. São realizadas 

automassagens, exercícios respiratórios, exercícios de 

alongamento e flexibilidade e meditação. Neste estudo, a fase 

preparatória da GL seria mais adequada para ser aplicada nos 

motoristas, antes de iniciar, por exemplo, a viagem, sendo uma 

forma de prevenção para lesões, principalmente no pescoço, 

braços, coluna e pernas (PRADO; VARGAS; SILVA, 2017). 
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A prática regular de exercícios favorece a prevenção de 

LER/DORT, sobretudo em ocupações que requerem esforço 

braçal e causam exaustão física, como motoristas rodoviários, 

carteiros, feirantes dentre outros. Sendo assim, é 

imprescindível que o empregador efetive programas que 

associam a qualidade de vida do empregado e melhor 

rendimento do trabalho (RAMOS; ALMEIDA; RIBEIRO, et al, 

2018). 

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo para a identificação dos riscos ergonômicos e 

ocupacionais sofridos pelos motoristas apontam a atividade de 

transporte rodoviário como uma categoria de elevado risco na 

incidência de doenças musculoesqueléticas, estresse e 

prejuízo na qualidade de vida. Os resultados apresentados 

sugerem a necessidade de medidas para enfrentar os 

problemas de segurança e de saúde, como a efetivação e 

implantação de programas que possam incrementar a GL, 

fiscalização de fisioterapeutas na saúde do trabalhador que 

possam averiguar os riscos ergonômicos, tornando o ambiente 

de trabalho mais favorável a esses motoristas de transporte 

público. 
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RESUMO: Com os avanços tecnológicos ocorreram diversas 
mudanças no ambiente de trabalho, tal como a inserção dos 
dispositivos digitais, que são uma importante ferramenta para 
facilitar diversas atividades laborais. Contudo, o uso demasiado 
dessas tecnologias pode gerar repercussões à saúde e 
particularmente ao sistema visual, como a síndrome da visão 
de computador (SVC), doença caracterizada pelo conjunto de 
sinais e sintomas oculares e extraoculares gerado pelo uso de 
dispositivos digitais. Assim o estudo trata se de uma revisão 
integrativa de literatura baseada na questão norteadora: Qual a 
ocorrência de SVC em trabalhadores? De modo que, o objetivo 
do estudo é investigar na literatura atual qual a ocorrência de 
SVC em trabalhadores que utilizam dispositivos digitais no 
ambiente laboral. O levantamento de bibliográfico foi realizado 
utilizando-se as palavras-chave: Astenopia e Ergonomia. Foram 
selecionados artigos publicados na língua portuguesa e inglesa, 
disponíveis na íntegra e de forma online, nas bases de dados 
PubMed, BVS e SCIELO, no período de setembro a novembro 
de 2020. Foram selecionados sete estudos com uma maior 
predominância de estudos transversais, que tinham como 
objetivo avaliar a prevalência de SVC em trabalhadores. Nos 
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estudos avaliados foi observada uma alta ocorrência de SVC 
em trabalhadores principalmente associada a condições não 
ergonômicas de trabalho, apesar de ser difícil quantificar pelo 
uso desmedido de dispositivos fora do âmbito laboral. 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Distúrbios visuais. 

Ergonomia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No início da civilização, o trabalho era voltado para a 

sobrevivência, limitava-se a plantar e a caçar animais na 

natureza. Como resultado da busca pelos recursos naturais 

disponíveis, ocorreram divisões do trabalho, sem a necessidade 

de grandes escolhas, com o tempo os modos de trabalho 

evoluem e passam por diversos modelos (ROHM; LOPES, 

2015). 

 Com a revolução industrial, ocorreram diversas 

alterações no modo de trabalho, bem como a inserção de novas 

tecnologias, com isso nos últimos anos os dispositivos digitais 

foram cada vez mais sendo inseridos nos ambientes de 

trabalho. Uma pesquisa Europeia de 2015 indicou que 37% dos 

trabalhadores, usavam dispositivos com telas digitais durante 

praticamente todo o dia útil e que 20% usavam por pelo menos 

um quarto do referido dia útil (MOLINA ARAGONÉS et al., 

2017). 

De modo que a utilização de dispositivos digitais tornou-

se uma parte fundamental da vida cotidiana, boa parte das 

pessoas usam esses dispositivos em diversos aspectos de suas 

vidas sendo em atividades profissionais e não profissionais, o 

que faz com que uso de dispositivos digitais aumente a cada 

ano (COLES- BRENNAM et al., 2018). 



SÍNDROME DA VISÃO DE COMPUTADOR EM TRABALHADORES: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 

792 
 

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

existem dois dispositivos digitais (Micro + Smartphone) por 

habitante ou seja 424 milhões de dispositivos em junho de 

2020, considerando o uso corporativo nas empresas e o uso 

doméstico, atingiu 186,4 milhões de micros em dezembro de 

2019 e, em junho de 2020, um total de 190 milhões de 

computadores em uso sendo 9 computadores para cada 10 

habitantes (MEIRELLES, 2020). 

 Em 2016, os americanos adultos passavam em média 

5,6 horas por dia em mídia digital. Utilizando vários dispositivos 

como: telefones celulares (3,1 horas), desktops e laptops (2,2 

horas) e outros dispositivo (COLES- BRENNAM et al., 2018). 

Considerando também o súbito surto pelo COVID-19, 

que gerou uma recessão global sem precedentes, o mercado 

de trabalho vem sofrendo grande impacto e depositando maior 

dependência nas TICs, como máquinas inteligentes e 

inteligência artificial para reduzir o número de trabalhadores 

humanos (REN et al., 2020). A pandemia trouxe consigo um 

novo contexto marcado pela migração compulsória para o home 

office, o que permite em parte superar as limitações trazidas 

pela doença (QUEIROGA, 2020; FISCHER et al., 2020). 

 De modo que é indiscutível que estes avanços 

tecnológicos trazem muitas soluções para os problemas da vida 

moderna, otimizam o tempo, melhoram a eficiência do trabalho, 

porém trazem consigo o surgimento e/ou aumento de algumas 

patologias de caráter multifatorial. Estando assim o trabalho 

com dispositivos digitais, diretamente associado a distúrbios 

visuais, distúrbios osteomusculares e até outros distúrbios, 

como psicossociais ou mentais (MONTES et al., 2017).  
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Passar horas na frente dos dispositivos digitais, 

concentrando-se em diferentes distâncias de tela, com 

constantes alterações na acomodação e na convergência visual 

resultam em intensos esforços visuais, que são a raiz da causa 

da síndrome da fadiga ocular ou síndrome da visão de 

computador (SVC) (MONTES et al., 2017).  

Esta síndrome é definida pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) dentro do grupo de doenças profissionais, 

como um grupo de sinais e sintomas oculares e não oculares 

experimentados pelos usuários de dispositivos digitais; dentre 

estes podemos destacar a fadiga visual, lacrimejamento, olhos 

cansados, visão turva, sensação de queimação, prurido, 

vermelhidão e visão dupla. Além de outros sintomas extra 

oculares, que podem incluir rigidez no pescoço, fadiga geral, 

dor de cabeça (cefaleias), vertigens, náuseas e dor nas costas 

e ombros (COLES- BRENNAM et al., 2018; MONTES et al., 

2017). 

 Com isso o uso de dispositivos digitais no local de 

trabalho faz da SVC um dos problemas mais recorrentes nos 

países desenvolvidos. O que de fato, representa um problema 

de saúde pública de enorme dimensão que pode ser 

representado em grandes perdas de produtividade e aumento 

de custos indiretos devido ao adoecimento por sintomas 

oculares e visuais. Além de, afetar diretamente a qualidade de 

vida dos trabalhadores que sofrem da síndrome (MONTES et 

al., 2017). 

Com isso o estudo tem como intuito investigar na 

literatura atual a ocorrência de síndrome da visão de 

computador ou cansaço ocular digital em trabalhadores que 

utilizam dispositivos digitais no ambiente de trabalho, bem como 
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analisar os sinais e sintomas presentes e relacionados a SVC, 

além da possível relação com a organização do ambiente de 

trabalho e hábitos ergonômicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que é 

um método específico, que resume o passado da  literatura  

empírica  ou  teórica,  afim de  fornecer  uma  compreensão  

mais  abrangente  de  um fenômeno particular, tendo como 

intuito de identificar, selecionar, coletar, analisar e avaliar dados 

criticamente de estudos sobre uma determinada temática, 

partindo de uma questão norteadora, obedecendo  métodos 

sistemáticos e explícitos (BOTELHO et al., 2011).  

Para elaboração desta revisão integrativa os passos 

foram: elaboração da pergunta norteadora de pesquisa; busca 

na literatura; seleção dos artigos; extração dos dados; redação 

e publicação dos resultados. 

A pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: 

PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO). No período de setembro a novembro 

de 2020. Os termos de busca utilizados foram obtidos através 

de consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs). 

Foi utilizada na busca dos trabalhos a combinação dos 

descritores “astenopia”(asthenopia) ou termos alternativos 

cansaço visual, fadiga visual, vista cansada (em inglês eye 

fatigue, eye strain, fatigue, eye fatigue, visual fatigue) e 

“ergonomia” (ergonomics) ou ergonomia visual ou saúde do 

trabalhador ou “distúrbios visuais” (Vision Disorders) ou ternos 
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alternativos transtornos da visão e transtornos visuais, 

combinadas através dos operadores Booleanos “AND” e “OR”. 

Foram utilizadas duas  estratégias de pesquisa a 

estratégia 1 corresponde a:  (“asthenopia” OR “eye fatigue” OR 

“visual fatigue” OR eyestrain) AND ( ergonomics OR “visual 

ergonomics” OR “occupational health” OR “occupational 

safety”) e estratégia 2 correspondente a: (astenopia OR 

"cansaço visual" OR "fadiga visual" OR "vista cansada" OR 

"transtornos da visão" OR "distúrbios visuais" OR "transtornos 

visuais" OR "saúde ocular") AND ("ergonomia" OR "ergonomia 

visual" OR "saúde do trabalhador"). 

Foram inicialmente selecionados, através dos 

descritores, trabalhos publicados entre 2015 e 2020. A partir 

daí, foram incluídos artigos originais e de acesso livre do 

conteúdo na íntegra, disponíveis nos idiomas, português ou 

inglês. Foram excluídos os resumos de eventos, relatos de 

caso, editoriais, revisões sistemáticas, meta-análises, artigos 

de opinião, estudo de caso, artigos de intervenção, estudos com 

outros grupos populacionais que não fossem trabalhadores, 

dando predileção a estudos transversais tendo em vista que se 

tinha a intenção de analisar a frequência da ocorrência da 

doença. 

Para a extração dos dados, foi construída uma tabela, 

onde foram registradas informações concernentes ao título do 

estudo, ano de desenvolvimento, autor, objetivo, metodologia 

empregada no estudo e resultados obtidos. Os estudos foram 

selecionados seguindo as etapas: leitura do título e leitura do 

resumo e os pré-selecionados eram lidos na íntegra e assim 

elegidos ou não para o estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado desta pesquisa gerou um n- 890 estudos, 

posteriormente as buscas foram refinadas para estudos nos 

idiomas inglês e português, dos últimos cinco anos (2015 a 

2020) e que estivessem disponíveis na íntegra, de maneira 

gratuita, gerando um total de 215. Foi realizada a leitura de título 

e resumo dos artigos, onde foram excluídos 200 estudos em 

que o conteúdo não foi considerado relevante, foram 

selecionados quinze artigos para leitura do texto na integra e 

seus dados foram colocados em uma tabela (autor, ano, 

desenho do estudo, população, objetivos e resultados), dos 

quais após a análise, foram excluídos os estudos duplicados e 

que fosse resumos de eventos, relatos de caso, editoriais, 

revisões sistemáticas, meta-análises, artigos de opinião, estudo 

de caso, artigos de intervenção e estudos com outros grupos 

populacionais que não fossem trabalhadores.  

A partir disso foram considerados elegíveis nove 

estudos, dos quais três estudos foram excluídos pois não 

tinham toda a  população composta de trabalhadores que 

utilizavam computadores ou telas de exibição de dados ou que 

os efeitos a saúde não eram principalmente na esfera 

ocular/visual, sendo assim seis estudos atendiam a todos os 

critérios de elegibilidade foram selecionados para interpretação 

dos dados e um estudo foi incluso a partir do acervo de 

referências dos estudos (selecionados) contando assim para a 

revisão com um total de sete estudos (Figura 1). 
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Figura 1: Fluxograma do processo de seleção dos estudos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

O quadro um mostra os dados dos estudos contendo 

informações como de autor principal, título do estudo, ano de 

publicação, desenho metodológico do estudo, amostra e os 

resultados obtidos. O que mais se destaca é o fato de os 

estudos apresentarem um “N” bastante relevante, o fato de a 

maior parte dos estudos serem do tipo transversal, além dos 

estudos analisarem a principalmente a prevalência da SVC. 
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Com vista à caracterização dos trabalhadores, a população 

geral dos sete estudos analisados é de 6.700 participantes com 

média de 957.14 e desvio padrão de 708.1 de maneira que as 

populações dos estudos eram bastante variáveis com o mínimo 

de 113 e máximo de 2210 participantes. Desse total 3.466 

(51,73%) integrantes eram do sexo masculino e 3.234 (48,27%) 

do sexo feminino. As faixas etárias dos participantes também 

eram bastante variáveis contando com integrantes de 14 - 67 

anos. 

Os participantes desenvolviam diversas atividades 

laborais das quais podemos citar administração, gestão, 

atividades voltadas à produção, bancário, análise de sistemas, 

pesquisa, atendimento ao cliente, vendas, professores, 

secretário, gestores, coordenadores, oficiais entre outros.  

Boa parte dos estudos tinha como critérios de inclusão 

estar a um dado período exercendo a função (a variável entre 

eles, era de no mínimo seis e máximo de doze meses e em 

alguns não foi explicitado) e que estes participantes passassem 

algum período do dia em atividade em telas de exibição. 
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Quadro 1: Descrição dos estudos selecionados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Apenas dois estudos fizeram análise do uso de outros 

dispositivos que não fosse do tipo desktop e apenas um estudo 

fez referência ao uso de dispositivos digitais em home office. 

Posto isso, as tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) têm tido um impacto cada vez maior no ambiente de 

trabalho desde que os computadores adentraram no local de 

trabalho. Com a expansão da internet ocorreu ainda mais 

mudanças incluindo se novos empregos e outros sendo 

substituídos pelas TICs (EU-DCHA, 2017). Com isso o objetivo 

do estudo é investigar na literatura a ocorrência de SVC ou 

astenopia digital em trabalhadores que utilizam dispositivos 

digitais no ambiente de trabalho. 

 A análise dos estudos selecionados na presente revisão 

bibliográfica aponta uma altas prevalências de SVC, 

Ranasinghe et al. (2016) encontraram em seu estudo 

prevalência de 67,45% em uma população de 2210 

participantes, enquanto que Dessie et al. (2018) tinham uma 

prevalência de 69,5% de SVC auto referida pelos participantes, 

o que corrobora ainda com os achados de Assefa et al. ( 2017) 

com 73% dos participantes com SVC.  

A SVC tem como principal característica os sintomas 

oculares, os quais foram referidos vários, tais como: olhos 

secos, irritação ocular, visão reduzida, visão turva, fadiga 

ocular, peso nos olhos, visão enfraquecida, vermelhidão, dor 

nos olhos, espasmos nas pálpebras, olhos 

inchados  (RANASINGHE et al.,  2016; CHENG et al., 2019; 

DESSIE et al., 2018; ASSEFA et al. 2017) (Quadro 2). 

Soria-Oliver et al. (2019) em um estudo que analisa os 

padrões de uso das novas tecnologias de comunicação e 

informação (TICs) observaram que há mais desconforto visual 
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nos grupos que faziam o uso combinado de computador de 

mesa-smartphone e computador de mesa-laptop em 

comparação aos grupos com baixo uso de TIC e uso exclusivo 

de computador de mesa. E ao examinar o tempo de uso de cada 

dispositivo separadamente, o dispositivo com a maior 

proporção de desconforto visual é o computador de mesa, 

seguido pelo smartphone, Tablet e laptop. 

Outros sintomas extra oculares também foram bastante 

recorrentes nos estudos avaliados no estudo de Cheng et al. 

(2019) cerca de quatro quintos dos participantes relataram 

diversas dores musculoesqueléticas, com 56,8% no pescoço, 

48,9% nos ombros e 43,3% na região lombar. O que vai de 

encontro aos achados de Robertson et al. (2015) com dor no 

pescoço (43%), dores de cabeça (45%), dor no ombro (40%), 

dor no pulso (36%) e lombalgia (35%). Para Ranasinghe et al. 

(2016) uma das queixas mais relatada foi dor de cabeça 

(45,7%) o que corrobora com os achados de Assefa et al. (2017) 

com percentagem de 23,0 % de dor de cabeça (Quadro 2). 

Soria-Oliver et al. (2019) refere em seu estudo um 

aumento da incidência de desconforto no punho em 

trabalhadores com uso combinado de computador de mesa e 

laptop em comparação com os outros grupos e maior incidência 

de problemas no pescoço e na parte superior das costas em 

grupos com uso combinado de  computador de mesa- 

smartphone e  computador de mesa-laptop em comparação 

com os demais grupos. Quando analisado separadamente, o 

tempo de uso do computador desktop (mesa) tem as maiores 

correlações com problemas, como dor no pescoço e na parte 

superior das costas comparado aos demais dispositivos. 
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Cheng et al. 2019 ainda encontram em seu estudo 

sintomas como esgotamento profissional, além de mais de 90% 

dos entrevistados relatarem estresse ocupacional moderado ou 

grave, e quase 40% dos participantes apresentaram sensação 

de burnout mais de uma vez por mês, colaborando com a ideia 

de que os sintomas da SVC vão muito além de oculares e 

podem também ser físicos e psicológicos. 

  Alguns autores observaram a associação de alguns 

fatores sociodemográficos com a maior prevalência de SVC, 

Ranasinghe et al. (2016) viram que a prevalência de SVC foi 

significativamente maior no sexo feminino (69,5%) e que esta 

aumentou com o aumento da idade do usuário do computador, 

sendo de 72,7% entre aqueles com 40 anos ou mais. O que vai 

contra o estudo de Perin et al., (2017) que em relação à idade, 

os maiores sintomas de SVC foram encontrados no grupo de 

23 a 26 anos que para ele podem ser explicados pelo aumento 

do diâmetro pupilar e a maior transparência das lentes o que 

tornem os jovens mais sensíveis às variações ambientais e 

mais suscetíveis ao aparecimento de sintomas. 

Na pesquisa de Assefa et al. (2017) os trabalhadores de 

um banco que usavam óculos eram três vezes mais expostos a 

SVC, quando comparados aos que não usavam óculos, Dessie 

et al. (2018) afirma que seu estudo mostrou que os 

trabalhadores que tinham histórico anterior de doença ocular 

tinham 3,19 vezes mais chances de desenvolver SVC do que 

os demais. 
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Quadro 2: Prevalência de sintomas oculares e 

extraoculares de SVC entre os trabalhadores usuários de 

computadores. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.    
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Observa-se, também maior prevalência de SVC 

associada aos fatores de organização ergonômica do espaço 

de trabalho, de modo que a prevalência de SVC foi menor entre 

aqueles com estações de trabalho compatíveis com as preditas 

pela OSHA (agência de informações da União Europeia para 

segurança e saúde no trabalho) (RANASINGHE et al., 2016). 

 O estudo de Assefa et al. (2017) avaliou a posição dos 

assentos e viu que a posição inadequada foi duas e três vezes 

mais provável de estar associada ao SVC quando comparada 

com aqueles que têm posição sentada apropriada. 

Observou se que o desenvolvimento de SVC pode ser 

influenciado pela demanda no sistema visual e duração da 

tarefa, a gravidade dos sintomas pode estar diretamente 

associada a dose de exposição, aumentando significativamente 

com maior duração do uso do computador. No estudo de 

Ranasinghe et al. (2016) o uso diário médio do computador 

naqueles com e sem CVS é 7,8 ± 3,3 e 6,7 ± 3,5 h, 

respectivamente. Para Dessie et al. (2018) os participantes que 

usaram computador por mais de 4,6 horas por dia tiveram 2,29 

vezes mais chances de desenvolver SVC em comparação aos 

trabalhadores que usaram computador por 4,6 horas ou menos. 

 O que reforça os achados de Cheng et al. (2019) em que 

os participantes que trabalharam de 6 a 11 horas tiveram um 

risco comparável de apresentar sintomas físicos em 

comparação com aqueles que trabalharam por menos de 6 

horas, enquanto os funcionários que trabalharam pelo menos 

11 horas apresentaram maior probabilidade de apresentar 

sintomas físicos. 

Soria-Oliver et al. (2019) analisou a relação dos padrões 

de uso de TICs  e viram que quanto a análise individualizada 
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para cada variável, o tempo de uso do computador desktop (de 

mesa) tem as maiores correlações com surgimento de 

sintomas, em comparação com o uso de outros dispositivos, o 

que indica que o uso combinado de diferentes tipos de 

dispositivos pode implicar em menos tempo de uso sustentado 

dos terminais de exibição de vídeo, protegendo os usuários do 

desconforto visual. 

 O tempo de pausa durante a atividade digital também é 

um importante preditor na prevalência de sintomas oculares, 

aqueles trabalhadores que passam mais de 20 minutos no 

computador sem interrupção são quase duas vezes mais 

propensos a sofrer de SVC do que aqueles que descansavam 

a pelo menos cada 20 minutos (ASSEFA et al., 2017).  

No estudo de Perin et al. (2017) o grupo que teve um 

intervalo de 5 a 10 minutos a cada hora apresentou os menores 

sintomas médios de SVC. Dessie et al. (2018) verificou que as 

chances de desenvolver SVC entre usuários de computador 

que faziam intervalos regulares diminuíram 16%. O que afirma 

a necessidade de fazer pausas durante o uso do computador a 

NR-17 sugere um intervalo de dez minutos a cada 50 minutos 

trabalhados. 

O uso contínuo da visão para a leitura no monitor 

também foi um fator significante na prevalência de SVC. Os 

participantes com SVC que utilizaram a visão continuamente 

para o monitor por uma duração média de 31,7 min, isso se dá 

devido a diminuição da lubrificação ocular (RANASINGHE et al., 

2016).  

Outras características relevantes na ocorrência de SVC 

estão relacionadas as características dos monitores de exibição 

Ranasinghe et al. (2016) relatam prevalência de 69,6% 
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naqueles que usam monitor com filtro que é um pouco maior 

quando comparada com aqueles que usam monitor sem filtro 

(63,0%). Em contraste com isso, o tipo de monitor não foi 

significativamente associado à prevalência de SVC.  

Outro fator significativo foi se o usuário do computador 

ajusta o brilho / contraste da tela para se adequar ao ambiente. 

Ranasinghe et al. (2016) teve prevalência de SVC de 63,9% 

naqueles que ajustam o brilho / contraste da tela para se 

adequar ao ambiente e nos que não o fizeram foi de 72,1%. Os 

achados de Dessie et al. (2018) corroboram com isso 

observando que as chances de desenvolver SVC entre usuários 

de computador que ajustavam regularmente o brilho da tela do 

computador diminuíram 27%.  

O ângulo médio de visão também foi observado foi 

significativamente maior naqueles com SVC do que naqueles 

sem (RANASINGHE et al., 2016). Perin et al. (2017) afirmam 

que diminuição da intensidade dos sintomas foi inversamente 

proporcional ao ângulo de visão em relação à tela, 

principalmente a partir de 10º.  Uma pequena inclinação dos 

olhos para baixo, em relação à linha horizontal, entre 10º e 20º 

já é suficiente para promover maior conforto visual. 

 A distância da tela também é um fator ergonômico 

avaliado Perin et al. (2017) observou que a menor média de 

todos os sintomas foi identificada no grupo com uma distância 

entre os olhos e o teclado de 56 a 60 centímetros, embora isso 

não tenha sido estatisticamente significativo. 

O conhecimento de práticas ergonômicas apropriadas 

também foi um importante preditor na ocorrência de SVC de 

modo que o conhecimento das práticas ergonômicas daqueles 

com SVC leve a moderado foi maior, do que naqueles com SVC 
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grave de maneira que os trabalhadores que tinham um bom 

conhecimento sobre o uso seguro do computador e os 

mecanismos de prevenção de efeitos adversos do computador 

tinham 42% menos probabilidade de desenvolver SVC do que 

seus colegas (DESSIE et al., 2018).  

E os participantes que receberam informações, 

manifestaram um pouco menos de sintomas (PERIN et al., 

2017) o que vai de acordo com os achados de Soria-Oliver et 

al. (2019) que mostram que o recebimento de treinamento geral 

na prevenção de riscos ocupacionais no local de trabalho está 

relacionado a uma menor incidência de quase todos os 

distúrbios, corroborando as evidências sobre a potencial 

utilidade desse treinamento. 

 Entretanto embora o conhecimento das práticas 

ergonômicas esteja presente, a falta de implementação do 

conhecimento das práticas ergonômicas no local de trabalho 

também pode ser motivo de maior prevalência de SVC 

(RANASINGHE et al., 2016).  

Para Robertenson et al. (2015) quanto mais satisfeitos os 

entrevistados estavam com seu espaço de trabalho, menor a 

probabilidade de relatar desconforto visual (fadiga ocular e dor 

de cabeça) e desconfortos musculoesqueléticos. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir da análise dos estudos, notou-se que o valor 

máximo de SVC identificado foi alarmante (quase 73,0%). 

Reforça-se a importância de intervenções ergonômicas nessa 

população, uma vez que, como já evidenciado, a SVC é um dos 

principais problemas da sociedade moderna. Foi possível 
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observar também que a produção científica acerca do tema 

ainda é um pouco restrita principalmente no Brasil e no que se 

trata dos novos modelos de trabalho tais como o home office, 

mais ainda quando se avaliam os fatores associados observa 

se, principalmente, os fatores relacionados às condições de 

trabalho. 

Tendo em vista que os sintomas e sinais oculares 

estavam presente em altas prevalências em todos os estudos 

destacando a sensação de fadiga ou cansaço, o ressecamento 

ocular e a dor ou desconforto nos olhos, além dos sintomas 

extra oculares onde a cefaleia é um dos mais relatados pelos 

os participantes estando presente em mais da metade dos 

estudo e os distúrbios osteomusculares principalmente relativos 

a dor no pescoço e ombros. 

Quanto aos fatores associados, destacaram-se aqueles 

relativos ao as condições de trabalho (uso consecutivos dos 

dispositivos durante várias horas e sem a realização de 

pausas); características do indivíduo (idade e sexo); doenças 

e/ou disfunções oculares preexistentes (uso de óculos ou lentes 

de contato); aqueles ligados diretamente ao posto de trabalho 

(mobiliários) e aqueles ligados a características da tela de 

exibição (posicionamento, angulação, distância, presença de 

filtros e ajustes de brilho e contraste). Considerar a SVC como 

uma disfunção ligada aos trabalhadores que usam dispositivos 

digitais é importante, visando a uma melhor compreensão dos 

sinais e sintomas apresentados nesse grupo ocupacional. 

Uma vez reconhecido esse problema, será possível 

subsidiar discussões a respeito das ações de promoção da 

saúde do trabalhador, tornando essa classe ocupacional 

dependente de um programa permanente de melhoria da 
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organização do trabalho. Destacam-se, principalmente: apoio 

às demandas psicológicas que a profissão exige; incentivo à 

participação em atividades saudáveis; adequações e melhorias 

no posto de trabalho; promoção do desenvolvimento pessoal, 

com vista à redução da prevalência da SVC nessa população. 
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RESUMO: analisar o número de óbitos de AIDS na população 
idosa no estado do Nordeste, no período de 2015 a 2019. O 
estudo descritivo obtidos no Sistema de Informações de Saúde 
proporcionado pelo TABENT, referente aos idosos com 
HIV/AIDS, o qual foram notificados na região do Nordeste no 
período de 2015 a 2019. Nos anos de 2015 e 2019, foram 
notificados 76 óbitos pelo vírus da imunodeficiência Humana 
(HIV), na região Nordeste do Brasil. Destes, 22 casos de óbitos 
foram relativos à população idosa da Bahia, ficando o Estado 
de Alagoas com a menor quantidade, apenas 2 óbitos. Com 
relação aos casos de AIDS identificados no estado do Nordeste, 
no período de 2015 a 2019, foram notificados 1.204 casos de 
AIDS. De forma absoluta, os estados que mais notificaram 
foram a Bahia (233 casos), Permanbuco (224 casos), Maranhão 
(190 casos) e Ceará (185 casos). Diante do exposto, espera-se 
que os resultados desse estudo possam contribuir para a 
adoção de medidas preventivas que visem à diminuição do 
numero de óbitos em idosos com HIV na região Nordeste. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida 

(SIDA) ou AIDS ― do inglês, Acquired Immunodeficiency 

Syndrome ― é uma doença do sistema imunitário causado pelo 

retrovírus HIV ― do inglês, Human Immunodeficiency Virus. O 

vírus HIV é classificado como pertencente à família retroviridae 

e ao gênero lentivirinae. Possui a capacidade de infectar 

primariamente células do sistema imunológico (linfócitos T e 

macrófagos) e atacarem preferencialmente o sistema imunitário 

e o sistema nervoso central (BRASIL, 2009). 

A AIDS é uma doença que se manifesta após a infecção 

do organismo pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, 

comprometendo indivíduos de todas as faixas etárias 

(ANDRADE; SILVA; SANTOS, 2010).  

Ao entrar no organismo humano, o HIV infecta 

principalmente as células de defesa do organismo 

denominadas de linfócitos T CD4+. Estas células do sistema 

imunológico passam a funcionar com menos eficiência e, com 

o tempo, o vírus vai inabilitar o sistema de defesa, que fica 

exposto a bactérias, fungos, protozoários e outros vírus e a 

certos tipos de câncer. A ocorrência de infecções oportunistas 

e algumas neoplasias são condições indicadoras da 

contaminação pela AIDS e acomete indivíduos sem história 

prévia de comprometimento imunológico (BRASIL, 2009). 

Estudos epidemiológicos dos últimos 14 anos 

relacionados à aids, por faixa etária, no Brasil, mostram 
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aumento de 80% nas taxas de detecção do HIV em relação aos 

indivíduos com 60 anos ou mais. A possibilidade de 

disseminação do vírus nesta população, é apontada como um 

aspecto ignorado na elaboração de políticas públicas, visto que 

algumas campanhas existentes tem como prioridade à 

população mais jovem ( ARAUJO et al. 2020). 

Por ser considerada uma doença crônica, a AIDS pode 

ser prevenida por meio de abordagens e medidas sistemáticas 

e efetivas de curto, médio e longo prazos. A infecção pelo vírus 

atinge indivíduos em qualquer idade, porém, entre adolescentes 

e idosos a incidência vem aumentando nos últimos anos. Esse 

perfil difere do início da doença, quando eram os grupos menos 

afetados (OKUNO et al., 2014). 

Seu diagnóstico se dá pela realização de exames 

laboratoriais de coleta de sangue ou fluido oral. São  exames 

rápidos e detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 

minutos e podem ser feitos no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Na ocorrência de infecção pelo HIV tem-se a possibilidade de 

tratamento pela administração de fármacos, como os 

antirretrovirais (ARV), na tentativa de impedir a multiplicação do 

vírus no organismo e evitar o enfraquecimento do sistema 

imunológico. O uso dos fármacos são importante para aumentar 

o tempo de sobrevida e melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos infectados reduzindo-se o número de internações e 

as infecções pelas doenças oportunistas ( ARANTES; NUNES, 

2016). 

O diagnostico no idoso é realizado apenas depois de 

uma investigação extensa e por exclusão de outras doenças, o 

que atrasa o diagnóstico e o tratamento. Em estudo realizado 
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com pacientes idosos portadores de HIV no Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, observou-se um fato 

complicador para o tratamento da doença nesta faixa etária: a 

demora no diagnóstico (GOMES; SILVA, 2008). 

Com relação ao perfil epidemiológico dos paciente com 

AIDS tem mostrado um aumento significativo dos casos no 

grupo com idade de 60 anos ou mais, em ambos os sexos. No 

Brasil, as notificações dos primeiros casos nesta faixa etária 

ocorreram entre 1980 e 1997, onde foram notificados 2.844 

casos de Aids entre idosos, sendo 2.190 no gênero masculino 

e 654 no gênero feminino. Em relação aos 12.067 casos 

acumulados em junho de 2010, foi constatado um crescimento 

expressivo em ambos os gêneros. O grupo masculino passou 

para 7.989 casos, e o feminino para 4.077 casos (CRUZ; 

RAMOS, 2012). 

 O Brasil possui grande relevância para o quadro das 

infecções pelo vírus HIV, sendo responsável por 49% de novas 

infecções na região. No ano de 2016, 830 mil brasileiros eram 

soro positivos, dos quais 13 mil podem ter morrido por 

complicações da AIDS, além de incidência, em 2017, de 7,9 

casos/100mil hab. no país. É fato que, entre 1980 e 2017, o 

número de casos registrados em homens foi 1,9 vezes maior 

que em mulheres, em uma quantidade de 576.245 casos para 

o primeiro e 306.444 para o segundo gênero (OLIVEIRA; 

RODRIGUES; AQUINO, 2019). 

Durante o envelhecimento populacional, tem sido 

observada uma mudança no perfil da epidemia do vírus HIV, as 

mulheres têm sido contaminadas, os mais jovens, e também a 

população idosa. A prática do sexo faz parte da vida de 
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qualquer ser humano, independentemente da idade. No 

entanto, quando relacionada às pessoas com idade maior que 

60 anos, o preconceito é frequente. Existe um pensamento 

contrário em pensar que o idoso perdeu o desejo sexual 

(SOUSA; SUASSUNA; COSTA, 2009). 

Os principais fatores relacionados ao crescimento do 

número de casos de AIDS em pessoas com idade acima de 50 

anos estão associados ao fato dos idosos possuírem 

atualmente, além dos outros fatores existentes, mais recursos 

financeiros, o que facilita o acesso a vários serviços disponíveis, 

permitindo assim uma vida sexual ativa (SOUSA, 2008). 

Ainda percebe-se que, em relação ao conceito de HIV e 

Aids, ainda hoje, uma grande parcela da população desconhece 

a diferença entre a infecção pelo vírus (HIV) e a manifestação 

da doença (Aids). A verificação do nível de conhecimento entre 

os idosos evidencia lacunas em relação aos fatores de risco que 

podem contribuir para o aumento da infecção pelo HIV nessa 

faixa etária (BENEDETI; GARCIA; JÚNIOR, 2019). 

Nestes últimos anos, a atividade sexual de idosos 

passou a ser sustentado pelo crescimento das tecnologias, com 

o uso de lubrificantes artificiais que auxiliam mulheres no 

período pós menopausa. Inovações que podem melhorar o 

desempenho da função sexual e torná-la mais atrativa. Além do 

baixo conhecimento sobre o vírus e a não adesão aos métodos 

preventivos para redução de risco de infecção em atividades 

sexuais tornam a população idosa vulnerável, implicando em 

prioridade a compreensão da forma como idosos representam 

o HIV (SOUSA et al., 2019). 
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Dentro deste contexto, o presente estudo teve como 

objetivo analisar o número de óbitos de AIDS na população 

idosa no estado do Nordeste, no período de 2015 a 2019. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo empregando se dados 

obtidos no Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATA-SUS) proporcionado pelo TABENT, referente aos 

idosos com HIV/AIDS, o qual foram notificados na região do 

Nordeste no período de 2015 a 2019. 

Para executar a pesquisa, foram realizadas as seguintes 

etapas: acesso à página DATASUS Tabnet, através do site 

<tabnet.datasus.gov.br/>, classificando os itens: Estatísticas 

Vitais, Mortalidade- 1996 a 2017, pelo CID-10 e Óbitos por 

causas evitáveis- 5 a 74 anos.  Na Abrangência Geográfica: 

Brasil por regiões e Unidade da Federação. Na linha Unidade 

da Federação e foram selecionados os Estados do Nordeste. 

Na coluna ano do óbito e em conteúdo óbitos por residência. No 

período disponível foi restrito entre 2015 à 2019. E nos índices 

da seleção disponível foram requisitados: Região (Nordeste), 

Unidade de Federação (todos os Estados do Nordeste), 

Categoria CID-10 (Doenças por HIV NE), Faixa etária (de 60 

anos a 74 anos). 

Com relação a frequencia dos casos de AIDS nos 

Estados do Nordeste foram selecionados os seguintes itens: 

Epidemiológicas e Morbidade, em seguida, Casos de AIDS – 

desde 1980 (SINAN), na abrangência geográfica, selecionamos 

Brasil por região, UF e Município. Na linha (UF Residência), na 
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coluna (ano do diagnóstico), no conteúdo ( frequencia), no 

período disponível classificamos os anos de 2015 a 2019. 

Nas seleções disponíveis foram definidos: Ano de 

diagnóstico de 2015 a 2019, Região Residente (Região do 

Nordeste), em seguida faixa etária (60 anos e mais). 

 A coleta dos dados foi realizada em janeiro de 2020. Os 

dados foram inseridos em uma tabela. Por se tratar de  dados 

secundários e de domínio público, não foi necessária a 

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A faixa etária de 60 anos ou mais apresentou entre os 

anos de 2015 e 2019, 76 notificações de óbitos pelo vírus da 

imunodeficiência Humana (HIV), na região Nordeste do Brasil. 

Destes, 22 casos de óbitos foram relativos à população idosa 

da Bahia, como mostra a Tabela 1. Seguido pelo Estado do 

Maranhão com 12 casos e ficando o Estado de Alagoas com a 

menor quantidade, apenas 2 óbitos. 

Comparando-se o ano de 2015 com o ano de 2016, 

houve um aumento de dez casos Estudos trazem a velhice 

como uma fase de maior vulnerabilidade para infecção pelo 

HIV, pela condição biopsicossocial do idoso (BARROS et al., 

2015). No tocante aos anos de 2015 e  2017, foi observado um 

aumento de 6 casos de óbitos. 
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Tabela 1: Óbitos pelo vírus da imunodeficiência Humana (HIV). 

 

Fonte. Autor, 2020. 

Conforme Junior et al. (2019) mostrou que há uma 

tendência linear crescente, ao longo dos anos, de óbitos por 

HIV/AIDS na população idosa e que a faixa etária 

compreendida entre 60 e 69 anos apresentou maior número de  

óbitos, mostrando o menor coeficiente de mortalidade em 1997 

(3,4 óbitos/100.000) e o maior em 2006, com coeficiente de 

mortalidade de 5,2 óbitos a cada 100.000 habitantes.  

De acordo com França et al. (2015) entre os anos de 

2010 a 2014, foi identificado que a incidência de pessoas com 

mais de 60 anos diagnosticadas com HIV/AIDS aumentou 

consideravelmente nos estados do Nordeste Brasileiro. A média 

anual de novos casos HIV/AIDS por estado foi 30,8 pessoas, 

entretanto, se comparados com a média do Nordeste, estados 

UNIDADE DA 

FEDERAÇÃO 
2015 2016 2017 TOTAL 

MARANHÃO 1 4 7 12 

PIAUÍ 3 3 1 7 

CEARÁ 4 4 3 11 

RIO GRANDE DO 

NORTE 
1 3 1 5 

PARAÍBA 2 - 1 3 

PERNAMBUCO 4 3 4 11 

ALAGOAS 2 - - 2 

SERGIPE - 2 1 3 

BAHIA 3 11 8 22 

TOTAL 20 30 26 76 
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como Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão ultrapassam 

esse valor em quase 100%. 

Outro estudo realizado no Nordeste do Brasil mostrou 

que muitos idosos mantêm vida sexual ativa, com desejos e 

prazeres, e que vivenciam a prática sexual, muitas vezes de 

forma insegura, por não perceber a vulnerabilidade de uma 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e a 

Aids, percepção que pode ser contestada com dados mundiais 

da distribuição dessas doenças por faixa etária ( ANDRADE, et 

al. 2017). 

Os elevados números de casos de Aids em idosos no 

Brasil, ao considerar a sua distribuição espacial segundo as 

Unidades Federativas do país, estiveram em São Paulo e Rio 

Grande do Sul em 2016. Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Paraná e Santa Catarina foram Unidades Federativas que 

também se apresentaram em destaque pela grande quantidade 

de casos identificados ( ARANTES; NUNES, 2016). 

Conforme a pesquisa realizada por Pinto ( 2017), no 

período de 2007 a junho de 2016 foram notificados 470.944 

casos de HIV/aids na população geral e 19.169 (4,1%) na 

população acima de 60 anos. Sendo a taxa de detecção em 

idosos passou de 7,8 casos por 100.000 habitantes em 2007 

para 11,2 casos por 100.000 habitantes, correspondendo um 

aumento de 30,4%. Entre a população idosos acima de 60 anos 

observou-se que a maioria dos casos foram em homens 

(60,5%), a principal via de transmissão foi a sexual (98,2%), a 

raça branca apresenta maior proporção dos casos em idosos 

(54,5%). 
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Miranda (2020) Analisando as taxas de incidência no 

período de 2008 a 2018, dentro da população dos maiores de 

60 anos residentes no Estado de São Paulo, percebe-se que a 

taxa vem oscilando a partir de 2008 a 2015, e uma queda 

significante de 2016 a 2018 mesmo com o aumento dessa 

população. Quanto à distribuição dos casos por sexo, o 

masculino foi o que apresentou maior número de notificações 

com 2.419 idosos (>= 60 anos), e o sexo feminino com 1.555 

notificações. 

De acordo com o estudo de Maia et al. (2018)  o primeiro 

caso de AIDS na fase idosa na região do Nordeste foi notificado 

no Ceará, no ano de 1983 e até o ano de 2004, foram 

registrados 5.763 novos casos, dentre os quais 116 em idosos. 

Em 2012 foram notificados cerca de 800 casos de AIDS, dos 

quais 53,7% relacionados a pessoas com residência na capital. 

No tocante à interiorização do HIV/AIDS, 96% de todos os 

municípios cearenses já identificaram pelo menos um caso de 

AIDS. 

   Na Tabela 2, pode-se verificar a relação dos casos de 

AIDS identificados no estado do Nordeste, no período de tempo 

do estudo, 2015 a 2019 mostrando que foram notificados 1.204 

casos de AIDS. De forma absoluta, os estados que mais 

notificaram foram a Bahia (233 casos), Permanbuco (224 

casos), Maranhão (190 casos) e Ceará (185 casos). Contudo 

os que menos notificaram foram Sergipe e Paraíba com 64 

casos cada. 

De acordo com a última publicação do boletim 

epidemiológico de HIV e AIDS da Secretária de Vigilância em 

Saúde, do Ministério de Saúde, de 2007 até 2017 foram 
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notificados 194.217 novos casos de infecção do HIV no Brasil, 

sendo 2,9% dessa amostra idosos e com um aumento 

aproximado de 227% de novos casos comparando 2007 e 

2017. Se levado em consideração o gênero, homens e 

mulheres apresentam, respectivamente, cerca de 1,76% e 

1,16% da população notificada (OKUNO, et. al. 2014). 

Tabela 2: Casos de AIDS identificados no Brasil 

Fonte. TABNET, 2020. 

 

Aguiar; Leal; Marques (2018) introduziu que a população 

do estudo constituiu-se de idosos com HIV de ambos os sexos, 

com predomínio de idosos do sexo masculino, corroborando 

com os dados do MS e da Secretaria Estadual Saúde de 

Pernambuco (SES-PE) em que os homens ainda são os mais 

atingidos por esta infecção, inclusive aqueles com 60 anos ou 

mais. Porém, o número de casos de HIV entre o sexo feminino 

aumentou, consideravelmente, ao longo dos anos no país em 

UF Notificação 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Total 273 285 262 295 89 1.204 

Maranhão 50 45 36 42 17 190 

Piauí 19 22 15 9 4 69 

Ceará 41 50 27 53 14 185 

Rio Grande do 

Norte 

20 20 14 22 11 87 

Paraíba 15 13 17 14 5 64 

Pernambuco 45 51 51 63 14 224 

Alagoas 8 12 27 34 7 88 

Sergipe 19 15 12 13 5 64 

Bahia  56 57 63 45 12 233 
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todas as faixas etárias. Este crescimento revela a 

vulnerabilidade feminina, determinada por aspectos biológicos 

e por fatores sociais, econômicos e culturais, com destaque 

para os papeis de gênero, relações de poder desequilibradas e 

a naturalização da violência contra a mulher. 

 Pode-se observar que existem fatores que contribuem 

para o aumento da incidência na população idosa, está à 

existência de tabus acerca da sexualidade nos idoso.  Assim, 

esse público não é alvo das ações de educação em saúde 

voltadas para a prevenção de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) e promoção da saúde sexual, seja em 

atividades coletivas, como também em consultas individuas 

com profissionais de saúde. É fundamental o reconhecimento 

de que não é a atividade sexual que coloca as pessoas, 

independente de faixa etária, em risco de contrair a doença, 

mas sim a prática sexual desprotegida (BARROS et al., 2015). 

            No estudo de Arantes e Nunes (2016) detectaram que 

na região Nordeste, as Unidades Federativas (UF) de Piauí, 

Paraíba, Alagoas e Sergipe figuraram com número inferior a 16 

casos. Já na faixa etária de 80 aos ou mais, Bahia e Santa 

Catarina se apresentaram como Unidades Federativas com 

maior número de casos. Com relação a mortalidade por AIDS, 

considerando-se todas as faixas etárias, foi de 59,6% na região 

Sudeste, seguida das regiões Sul (17,6%), Nordeste (13,0%), 

Centro-Oeste (5,1%) e Norte (4,7%). 

De acordo com estudo realizado por Caetano et al. 

(2018) os idosos entrevistados acreditam não serem orientados 

ou possuírem informações adequadas sobre HIV/AIDS, devido 

as dificuldades dos profissionais da área de saúde em 
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abordarem a sexualidade na terceira idade, sendo feito de 

maneira discreta em consultas que possuem outros fins 

hipertensão, diabetes e citologia, ou seja, não há um momento 

exclusivo para abordar a temática em questão. 

Os profissionais de saúde não perguntam sobre 

questões da vida sexual ou sobre DST/aids durante os 

atendimentos aos idosos. As informações são transmitidas 

apenas por meio de material impresso e em nenhum momento 

são abordadas em consultas e/ou palestras, demonstrando a 

fragilidade do atendimento ao idoso (ALENCAR; CIOSAK, 

2014). 

Salienta-se que a abordagem da sexualidade, na terceira 

idade, é muito complexo e de ampla magnitude para 

profissionais da saúde. Os preconceitos em relação à 

sexualidade de idosos geram dificuldades entre eles para falar 

sobre a Aids e, consequentemente, para profissionais de saúde 

compreender suas demandas de saúde ( BITTENCOURT et al. 

2015). 

Leite; Moura; Berlezi (2019) relatarma em ua pesquisa 

que 40,38% dos idosos não possui parceira(o) fixa(o), indicando 

a importância de uma boa orientação quanto à prevenção das 

DSTs e HIV/Aids, pois essa parte da população possui maior 

probabilidade de manter relação sexual com um maior número 

de pessoas, elevando as chances de contraírem essas 

morbidades.  

Bezerra et al. (2015) explana em seu estudo que o 

aumento dessa infecção pelo HIV encontra se favorecido pelo 

uso de lubrificantes vaginais, medicamentos contra a 

impotência sexual masculina e aqueles que diminuem os efeitos 
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da menopausa, bem como o não uso do preservativo tem 

contribuído para nesse segmento populacional e a ausência de 

campanhas de prevenção ao HIV/Aids para os idosos reforçam 

o pensamento de que a aids é uma doença de pessoas mais 

jovens  

Este aumento  no  número  de  casos  de  aids  em  idosos  

no  Brasil  não  é  constatado  nas  demais  faixas etárias, 

revelando-se em uma emergente para o país o estabelecimento 

de políticas públicas e estratégias  que  permitam  que  a  

prevenção  dos  novos  casos  e  a melhoria  da  qualidade  de  

vida  dos indivíduos  já  diagnosticados (SILVA et al., 2018). 

Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de idosos 

infectados com o vírus HIV cresceu 103% nos últimos 10 anos, 

sobretudo devido a insuficiência de políticas públicas que 

trabalhem com a vida sexual das pessoas com idade acima de 

60 anos, já que não fazem parte dos principais grupos de risco. 

A educação em saúde para idosos, em especial aquela ligada 

à sexualidade, se mostra atualmente, cada vez mais 

importante, já que com o passar dos anos, muitos aspectos 

podem (SILVIA et al., 2019). 

Este aumento de casos de Aids nos idosos ocorre porque 

no Brasil, a solicitação da sorologia anti-HIV é realizado em 

grupos populacionais com mais de 18 anos em situação de 

maior vulnerabilidade, como os usuários de drogas, homens 

que fazem sexo com homens e mulheres profissionais do sexo, 

mas não faz referências à população idosa, deixando a critério 

do profissional de saúde solicitar ou não a sorologia anti-HIV. 

Esta conduta também é observado nos Estados Unidos, onde 

as solicitações da sorologia anti-HIV correspondem à triagem 
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de HIV de rotina para aqueles com idade entre 13-64 anos, 

excluindo os indivíduos com 65 anos de idade ou mais 

(ALENCAR; CIOSAK, 2016).  

Nos Estados Unidos, os testes para detecção de HIV são 

ofertados, rotineiramente, para todas as pessoas entre 13 e 64 

anos de idade, independentemente de risco. Não existe 

nenhuma indicação para testes em pessoas com mais de 65 

anos de idade. Entretanto, como muitos idosos acima dessa 

idade permanecem sexualmente ativos, o correto é que eles 

sejam testados ao menos uma vez, e periodicamente caso 

estejam em constante risco, recomendações que são 

necessárias para início precoce do tratamento, além de 

estimular a prevenção por modificação de comportamento após 

o conhecimento do statussoropositivo (NETO et al., 201). 

Estudos apontaram que essa situação também esta  

presente em países da América Latina, como um estudo 

desenvolvido em Cuba com o objetivo de identificar a 

percepção dos idosos para o risco da infecção por HIV, onde 

concluíram que os idosos tinham o conhecimento sobre a 

doença, mas, não tinham autopercepção sobre o risco de 

adoecimento por esse vírus, tendo comportamentos 

considerados de alto risco (SILVA et al., 2018). 

Para uma abordagem integral do HIV/AIDS nessa 

população, há a necessidade de se compreender o processo 

biológico e cultural envolvido na sexualidade e no 

envelhecimento autônomo e saudável, no qual se vê 

atualmente a superação do idoso dependente, doente e 

esperando sua morte (MAIA et al., 2018). 
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Em se tratando do HIV/aids, as pesquisas publicadas 

apontam a existência de várias doenças em idosos, o que 

dificulta o diagnóstico e o tratamento adequado do idoso. Os 

profissionais de saúde têm dificuldade de diagnosticar, pois 

algumas características da doença podem ser confundidas com 

outras doenças, além da invisibilidade da sexualidade dos 

idosos, que faz com que haja uma descrença na possibilidade 

do idoso ter aids (CERQUEIRA, 2011). 

 

CONCLUSÕES  

 

Espera-se que os resultados desse estudo possam 

contribuir para a adoção de medidas preventivas que visem à 

diminuição do numero de óbitos em idosos com HIV.  

Observou-se que o Brasil registrou grandes avanços na 

redução da mortalidade e no número de casos de pessoas 

infectadas com Aids nos últimos anos, todavia esse aumento 

dos casos e de mortes por Aids entre a população acima de 50 

anos pode, em parte, ser consequência do sucesso do 

programa implantado no país.  

Esta pesquisa  baseada em dados secundários retrata os 

rumos do número de óbitos com HIV em segmentos sociais até 

então protegidos: os idosos. A temática até então silenciosa, o 

sexo na terceira idade tornou-se relevante em decorrência da 

descoberta dos estimulantes sexuais utilizados pelos idosos do 

sexo masculino. 

  O número crescente de idosos contaminados pela aids 

e, consequentemente, o aumento do número de óbitos 

causados por ela mostra a necessidade de programas de saúde 
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pública específicos para a prevenção dessa doença no idoso, 

já que é evitável e de fácil prevenção com o uso do preservativo 

durante o ato sexual. 

 Como a tendência de envelhecimento é intensificar-se, 

o número de óbitos causados pelo HIV deve aumentar 

consideravelmente para a faixa etária caso não sejam 

implantadas políticas voltadas para essa população. Esse 

aumento das mortes entre a população de idades mais 

avançadas tem sido destacado em outros estudos e é um fato 

mundial.  

Sendo assim este estudo é um resultado de casos 

identificados, sendo fornecido pela base de dados oficial do 

governo federal para estes fins.  

Entretanto, pode haver a existência de casos de AIDS 

em idosos que não foram calculados em algumas Unidades 

Federativas do Nordeste, e assim ocorrer um estabelecimento 

do dimensionamento inferior ao quantitativo real. 
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RESUMO: A taxa de envelhecimento populacional está cada 
vez mais aumentando, além disso, é caracterizado como um 
processo natural e fisiológico do homem, em razão disso, a 
procura por assistências ao idoso aumentaram nos últimos 
anos, surgindo as instituições de longa permanência para 
idosos. O objetivo desse trabalho é expor as atividades 
realizadas em um projeto de extensão para promoção da 
qualidade de vida e saúde de idosos institucionalizados. Foi 
realizado no Lar Vó Filomena, casa de apoio para idosos, no 
município de Cuité-PB, com os alunos e docentes do curso de 
nutrição, da Universidade Federal de Campina Grande. 
Ademais, as atividades realizadas foram de cunho social, 
manual, intelectual, artística, física e turística, com o intuito de 
estimular os idosos a saírem da zona de conforto, ociosidade e 
monotonia da rotina na instituição, através do lúdico e o diálogo 
em ambos os envolvidos. Conclui-se que, os objetivos do 
projeto foram alcançados, uma vez que, os idosos participaram 
das práticas oferecidas pelos alunos, respeitando seus limites. 
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Observou-se também os benefícios e a importância dessas 
ações para um envelhecimento saudável e ativo, estimulando a 
memória, coordenação física e motora, além da socialização 
entre os grupos envolvidos, bem como as experiências 
vivenciada pelos alunos. 
Palavras-chave: Casas de repouso para idosos. Qualidade de 

vida. Saúde do idoso. Envelhecimento saudável. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional está cada vez mais 

prevalente, no Brasil esse cenário cresce a cada ano, e estima-

se que em 2025, o país será a sexta população mundial com 

maior número de idosos, alcançando os 35 milhões (Marinho et 

al., 2016). Sendo este, caracterizado por um processo natural e 

biológico, resultando em alterações fisiológicas, funcionais, 

metabólica, no estado nutricional, além disso, não sendo 

sinônimo de doenças, mas que os tornam mais vulnerais a 

enfermidades (Monteiro e colaboradores, 2013). 

Em razão disso, há políticas públicas para assegurar os 

direitos e cuidados da pessoa idosa, como a Política Nacional 

de Saúde do Idosa (PNSI), que incentiva a promoção do 

envelhecimento saudável e ativo, sendo este para manter a alta 

capacidade funcional e física, a autonomia, menor prevalência 

de doenças e engajamento social, assim promover a qualidade 

de vida na terceira idade (BRASIL, 2006).  

O aumento da expectativa de vida resultou também pela 

procura de Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPIs) que configurava-se como domicílios coletivos para 

indivíduos da terceira idade, sendo governamental ou não, com 

aporte familiar ou não e com o objetivo de prestar cuidado, em 
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condições de liberdade, dignidade e cidadania da pessoa idosa, 

também, dispor de atividades para garantir a qualidade de vida 

desse público alvo, como atividades físicas e estimular a 

autonomia e independência funcional (BRASIL, 2005). 

Entretanto, atitudes partenalista e assistencialista, 

realizando as atividades diárias dos próprios idosos, sendo 

bastante recorrente nas ILPIs, dessa forma, muitas vezes 

podem resultar em pontos negativos quanto a dependência 

física e mental dos idosos aos cuidadores e profissionais, 

grande parte desses locais não oferecem atividades exigidas 

pela legislação, como exposto no estudo em que Cornélio e 

colaboradores (2013) observaram que nas instituições 

estudadas há falta de incentivo a prática física e também de 

atividades manuais, as quais promovem qualidade de vida para 

esses indivíduos. 

A promoção a saúde dos idosos é essencial para um 

envelhecimento saudável nas ILPIs, sendo um método de maior 

caráter preventivo do que curativo, em razão disso, atividades 

que estimulam a coordenação física, motora e a interação com 

outros pessoas trazem grandes benefícios para a saúde mental  

e/ou prevenção do declínio cerebral, bem como, diminuindo a 

prevalência de quedas e fraturas, sendo episódios recorrentes 

nessa faixa etária e também na independência funcional 

(VIANA et al., 2017). 

Ademais, a qualidade de vida de um indivíduo pode ser 

influenciada  por vários fatores, como a rotina diária, a 

alimentação, prática de atividades físicas, relações sociais, 

enfermidades, condições mentais, além disso, Wichmann et al, 

(2013) define como a capacidade de o indivíduo viver 
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plenamente, por isso, nota-se a importância do incentivo de 

práticas que promovam a qualidade de vida nas ILPIs.  

 

OBJETIVO 

 

É expor as atividades realizadas para promoção da 

qualidade de vida e saúde de idosos institucionalizados do 

município de Cuité, no interior da paraíba.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo do 

tipo relato de experiência realizado através do Programa de 

Bolsas de Extensão (PROBEX), do projeto intitulado 

“Acompanhamento do estado nutricional de idosos 

institucionalizados no município de Cuité-PB: encorajando a 

independência por meio da EAN, o qual tem existência desde 

de 2011, e para formação da equipe nesse trabalho houve a 

seleção de alunos, resultando em 10 extensionistas 

graduandos do curso de Nutrição da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), Centro de Educação e Saúde (CES), 

do campus de Cuité-PB, coordenado por Nilcimelly Rodrigues 

Donato, nutricionista, e orientado por Flávia Negromonte Souto 

Maior, farmacêutica, ambas docentes do CES, tendo como 

objetivo promover a saúde e o bem-estar dos idosos, a fim de 

prevenir e/ou anular, minimizar o risco de depressão e 

desnutrição, por meio de estímulos para a independência. 

O projeto foi realizado na instituição de longa 

permanência para idosos, o Lar Vó Filomena, situada no 

município de Cuité-PB, as visitas ocorriam aos sábados a cada 

15 dias durante o período matutino e as ações foram 
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desenvolvidas entre maio a dezembro do ano de 2019. 

Ademais, além dos idosos, também fazem parte desse lar, os 

coordenadores, os enfermeiros e técnicos em enfermagem, 

cozinheiras, auxiliares em serviços gerais e os cuidadores, o 

local dispunha de espaços, como: dormitórios compartilhados 

para os moradores mais dependentes de ajuda e os quartos 

individuais para os que tem maior lucidez e independência 

funcional, também contém os banheiros, sala de estar, cozinha 

e áreas externas como jardins para descanso e lazer. 

O planejamento das atividades ao longo do projeto eram 

realizados através de reuniões com as professoras para 

discutirem as ideias, bem como os encontros semanais entre os 

extensionistas para planejar e elaborar as atividades e 

estratégias que seriam realizadas com idosos, as quais, tinha 

como objetivo garantir melhor qualidade de vida aos 

institucionalizados, com isso, foram ofertadas práticas com as 

seguintes categorias: social, manual, intelectual, artística, física 

e turística, a fim de estimular a memória, por meio da músicas 

e diálogos, também a coordenação motora e movimentos 

corporais através de danças e os jogos de diversão. 

Também utilizou-se levantamentos de dados teóricos de 

estudos científicos disponibilizados na base de dados: Google 

Acadêmico, para ampliar as discussões deste presente foram 

utilizados artigos e relatos de experiencia, a busca foi realizada 

com os seguintes descritores: “casas de repouso para idosos”, 

“qualidade de vida”, “saúde do idoso”, “envelhecimento 

saudável” , além disso, nas línguas portuguesa e inglesa.  

As atividades com os idosos ocorreram 

predominantemente entre o espaço externo da instituição, a 

qual, se localizava a área de lazer e descanso, além dessas 
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ações na casa, também foram realizados momentos em outros 

locais fora do lar. Inicialmente, os extensionistas avisavam um 

dia anterior a coordenadora do local sobre as atividades que 

seriam ofertadas, e no dia da ação primeiramente os 

graduandos cumprimentava-os com um curto dialogo para a 

socialização, logo após explicavam as práticas que seriam 

realizadas durante aquele momento, convencendo-os a 

participarem entendendo as limitações de cada 

institucionalizado e assim iniciavam as dinâmicas.  

Ao longo do projeto foram realizadas aproximadamente 

12 encontros, estão dispostas  as ações e os eventos ocorridos 

em formato de tabela (Quadro 1), seguindo uma linha de 

representação do início ao fim deste projeto, as quais, são: 

dinâmicas com a utilização de músicas, avaliação nutricional, o 

Arraiá do Vó Filomena, artesanato, pinturas, jogos de diversão, 

utilização da massinha de modelar, produção de uma horta, 

memória viva, confraternização do natal, também realizadas em 

outras localidades fora da casa, como:  visita a instituição de 

ensino dos extensionistas a UFCG e a participação no 10º 

Festival Universitário de Inverno. 

A primeira prática desenvolvida foi a dinâmica da música, 

em que cada idoso retirava um papel do saquinho que constava 

uma parte de uma canção conhecida e majoritariamente da 

época deles, com isso, tinham que lembrar da melodia, cantar 

e após descobrirem era colocado para ouvir em uma caixinha 

de som. Outrossim, essa ação teve como objetivo, estimular a 

memória, ao passo que, quando lembravam do som dialogavam 

sobre as lembranças  do passado.  

  



ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DE 
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

839 
 

 

Fonte: Os autores 

Atividades que envolvem sons musicais (Figura 1) são 

bem recebidas pelos idosos, uma vez que, compartilham de 

estórias do passado, fortalecem a identidade pessoal e relações 

sociais, sendo uma realidade de vários estudos em outras 

instituições, como o de Rodrigues e colaboradores (2016) 

realizado com nove idosos de uma ILPI de Minas Gerais, os 

quais, eram disponibilizadas atividades terapêuticas para 

promoção a saúde e tinham como preferência a música e 

dança. 

Foi realizado a avaliação nutricional nos idosos para 

analisar o perfil antropométrico e assim realizar as atividades 

minimizando ou evitando agravos no funcionamento físico, 

tendo conhecimento de cada limitação dos institucionalizados, 

Data ATIVIDADES 

24/05/2019 Dinâmica com musicas 

08/06/2019 Avaliação Nutricional 

29/06/2019 Arraiá do Vó Filomena 

06/07/2019 Artesanato 

20/07/2019 Pinturas 

10/08/2019 Jogos e massinha de modelar 

24/08/2019 Jogos de diversão 

29/08/2019 10º Festival Universitário de Inverno 

14/09/2019 Horta e dia da beleza 

20/09/2019 Visita a UFCG 

09/11/2019 Memória viva 

23/11/2019 Confraternização de Natal 

Quadro 1. Encontros e atividades realizadas 
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a antropometria é um método simples, rápido e de baixo custo 

para analisar a nutrição do idoso, predizer doenças, além disso, 

a avaliação do índice de massa corpórea (IMC) é um dos mais 

importantes que deve ser avaliados, (ROSSI et al., 2009). 

Foram analisados o peso, a altura, o IMC e algumas 

circunferências como a do braço e da panturrilha, este último 

sendo um parâmetro importante para avaliar a massa muscular 

do idoso e assim relacionar aos riscos de enfermidades e 

quedas, (FERNANDES, et al., 2020). 

 Algumas datas comemorativas também foram 

realizadas, como o Natal do Vó Filomena e o São João (Figura 

2), sendo esta última uma festividade cultural do Nordeste, e 

para a realização do Arraiá do Lar foi necessário o apoio dos 

comerciantes locais, através de doações, com isso as ações 

Figura 1.  Atividades com instrumentos musicais 

Fontes: Os autores 
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realizadas para a comemoração, foram: o café da manhã com 

as comidas típicas da época, danças, músicas e diálogos, e a 

casa também estava decorada e assim promoveu diversão e 

lazer ao lar, por isso nota-se a importância do estimulo cognitivo 

através de atividades que denotam descontração, pois trazem 

grandes benefícios na saúde mental e/ou prevenção do declínio 

cerebral para os indivíduos da terceira idade, principalmente os 

que vivem em ILPI por terem uma rotina monótona e maior 

dependência funcional (VIANA, et al. 2017). 

 

O artesanato também foi uma das atividades ofertadas 

para os moradores da casa, através disso foram desenvolvidos 

chaveiros feitos a mão, em que os extensionistas levaram os 

tecidos cortados em formatos de coração e nuvem para facilitar 

no momento da prática e então era oferecido ao idoso para 

confeccionar o seu próprio chaveirinho (Figura 3) com a ajuda 

dos alunos e respeitando a limitação de cada um, foram 

Fontes: Os autores 

Figura 2. São João do Lar Vó Filomena 
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utilizados para esta atividade tecidos, cola, espumas para dar 

volume ao formato, o acessório de chaveiro e caneta, essa ação 

teve como objetivo estimular a independência funcional e 

cognição motora, mostrando que eles são capazes de realizar 

pequenas produções, assim, melhorando a autoestima. 

 Ademais, resultados semelhantes são encontrados em 

outros estudos, como o de Vieira e pesquisadores (2019), que 

trabalhou com 111 idosos, realizando oficinas de artesanato e 

verificaram que é importante e benéfica a implementação 

dessas práticas, pois notam o estimulo de movimentos, 

estimulação motora e promoção da autoestima, também sendo 

uma prática bem receptiva por esse público.  

 

As oficinas de artes também estão cada vez mais 

presente nas terapias cognitivas comportamentais, as quais, 

Fontes: Os autores 

Figura 3. Produção dos Chaveiros 
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são chamadas de arteterapia, pois além de serem importantes 

para a saúde dos indivíduos, bem como os idosos, também 

auxiliam na expressão individual, trocas de saberes e 

convivência social, (FRANCALINO et al 2019).  

Logo atividades com pinturas (Figura 4) e massinhas de 

modelar estiveram presente durante o projeto, tendo mais 

aceitação entre os idosos mais ativos as práticas de pintar e a 

massa de modelar teve maior aceitação dos idosos com 

demência ou com maior dependência funcional, trabalhando a 

criatividade, estimulando a coordenação motora fina, 

independência funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parise e colaboradores., (2020), afirmam em seu estudo 

que ultilizar metodos ludicos com brincaderias contribuem para 

o bem estar dos individuos da terceira idade, pois estimulam a 

atividade cognitiva e os movimentos corporais e assim 

Fontes: Os autores 

Figura 4. Atividades de Pinturas 
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garantindo bons habitos, diminuindo a ociosidade, a qual é 

bastante presente nesses locais.  

Em razão disso, neste projeto utilizou-se os jogos de 

diversão, como: boliche, jogo da memoria e pingue pongue, 

sendo estes produzidos pelos proprios alunos com materiais 

reciclaveis, alem disso, teve o dominó e a brincadeira memoria 

viva, a criação da horta e o dia da beleza estimulando o 

autocuidade e, ambos com o objetivo de garantir qualidade de 

vida, mas também de promover a aproximação e confiança 

entre os extensionistas e os idosos por meio desse momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

de descontração. Alem do mais, o lazer permite que os idosos 

tenham uma vida mais descontraida, com mais socialização 

com outras pessoas e culturas, vivendo momento que no 

passado poderam experimentar (FONTES., LUCCA., 2017). 

Fontes: Os autores 

Figura 5. Criação da horta 
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A interação social entre idoso e a comunidade em geral  

é essencial para a troca de conhecimento e saberes, sendo 

expresso no estudo de Massi et al., (2020), realizados com 

idosos institucionalizados, os quais, notaram resultados 

postivos quanto as atividades dialógicas para a promoção a 

saúde de residentes em ILPI, por isso, foi realizado um passeio 

com os moradores do Lar Vó Filomena para a instituição de 

ensino a UFCG, dos alunos do projetos e, durante esse 

percurso ocorreu o pique nique, dialogos, musicas e dança, 

alem disso, também houve a presença de um idosos no 10° 

Festividal Universitario de Inverno (FUI), o qual, tocou violão, 

cantou e recitou poemas (Figura 6).  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Idoso e alunos no FUI 

Fontes: Os autores 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Projetos de extensão durante a graduação é de grande 

importancia para o estudante tanto para seu crescimento 

pessoal quanto profissional, contribuindo para a sua atuanção 

futrura, enriquecendo-se com aprendizados e experiencias, 

vivendo além da academia. Segundo Nogueira e colaboradores 

(2013), a extensão universitaria se faz a partir de um processo 

educativo, cientifico e cultural, sendo compreendida como uma 

construção de saberes, em via de mão dupla, entre a academia 

e a comunidade, assim, retornando para a sociedade os 

saberes teoricos. 

Durante o projeto houveram os desafios de socialização 

entre os estudantes e os idosos, uma vez que, há a diferenças 

entre ambos, como a idade, forma de comunicação, estilo de 

vida e modo de viver, mas o grupo sabia disso e souberam lidar 

com essa situação, pois ao longo do tempo foi se formando uma 

confiança e assim se formaram os laços de amizades entre 

ambos. 

 As atividades realizadas e relatadas nesse presente 

trabalho com o público da terceira idade, em instiuição de longa 

permanencia, foram satisfatorias para os granduandos 

participantes, uma vez que puderam colocar em prática as 

teorias aprendidas na academia, além das experiencias, 

aprendizados e troca de saberes entre ambos os grupos 

envolvidos (Figura 7).   
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CONCLUSÃO  

 

Nas casas de apoio observa-se a presença da 

ociosidade, além da falta de incentivo a práticas que promovam 

a qualidade de vida por parte dos colaboradores, sendo essas 

práticas indispensáveis para os idosos. 

O presente estudo relata os efeitos positivos do projeto 

de extensão realizado no Lar Vó Filomena, a relação entre 

atividades com o lúdico, como as ações com músicas e danças 

que estimularam a memória e movimentação, além dos jogos 

que contribuíram para a descontração e diversão, as atividades 

manuais, como o artesanato, pinturas e massinhas de modelar 

que trabalhavam a coordenação motora fina. 

Outras atividades também foram realizadas, bem como 

as festividades e passeios garantiram uma boa relação social 

Figura 7. Alunos do projeto e idosos do Lar  

Fontes: Os autores 
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de confiança e diálogo entre os grupos. Portanto, foram 

alcançados os objetivos desse projeto, garantindo a promoção 

a qualidade de vida e saúde desses idosos institucionalizados 

Este trabalho é indicado para profissionais e/ou 

acadêmicos e extensionistas que buscam promover a qualidade 

de vida dos indivíduos da terceira idade que moram em casas 

de repouso permanente. 
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RESUMO: Juntamente com transformações nas características 
socioeconômicas e demográficas da população, gerando 
mudanças no comportamento alimentar, a prevalência das 
doenças crônicas não transmissíveis vem aumentando. O 
objetivo deste trabalho foi realizar avaliação nutricional, de 
saúde e conhecimento sobre Diabetes Mellitus de pacientes 
diabéticos idosos no Ambulatório de Nutrição e Endocrinologia 
do Hospital Universitário Lauro Wanderley. A coleta foi feita 
durante as consultas, havendo a caracterização do perfil 
sociodemográfico, nutricional e clínico, e avaliação do 
conhecimento através do Diabetes Knowledge Scale 
Questionnaire (DKN-A). Os dados foram tabulados e 
importados no SPSS Statistics para a realização das análises 
estatísticas. A idade variou entre 60 e 87 anos, sendo a maioria 
do sexo feminino (60%), casados (52,5%), com 1º grau 
incompleto (42,5%), aposentados (67,5%), que não realizavam 
atividade física regular (52,5%), tinham sobrepeso (53%) e 
hipertensão (82,5%), complementavam o tratamento com dieta 
(90%), e não faziam uso de insulina (60%). O tempo de 
diagnóstico variou entre 2 e 32 anos, e a maioria (40%) com 
diagnóstico há menos de 10 anos. Com relação ao DKN-A, 
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67,5% dos pacientes apresentaram alto conhecimento sobre o 
diabetes, não sendo encontradas associações significativas 
com outras variáveis. Em conclusão, pôde-se verificar a 
importância do atendimento nutricional, com maior foco no 
autocuidado durante o mesmo, para que haja maior autonomia 
em relação à doença e melhora na qualidade de vida. 
Palavras-chave: Avaliação nutricional. Diabetes Mellitus. 

Saúde do Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira, nos últimos cinquenta anos, vem 

passando por transformações significativas, sendo observadas 

alterações no estilo de vida e nas suas condições 

socioeconômicas e demográficas. O impacto dessas 

transformações, aliado à influência da mídia e da indústria 

alimentícia, gerou uma mudança no comportamento alimentar 

dessa população com relação à quantidade e à qualidade dos 

alimentos, aumentando a busca por alimentos práticos e de 

satisfação rápida que não proporcionam os nutrientes básicos 

para uma alimentação equilibrada (SOUZA, 2010; ALVES et al., 

2016). 

Com isso, como parte de um processo chamado de 

transição nutricional, houve o aumento da prevalência do 

sobrepeso e da obesidade, caracterizados pelo acúmulo de 

gordura no corpo, e como consequência o aumento de outras 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes, 

hipertensão arterial e doenças cardiovasculares (SOUZA, 2010; 

MELO et al., 2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que as 

DCNT foram a causa de 74% das mortes ocorridas no país em 
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2016, sendo o diabetes responsável por 5% destas. Segundo 

dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção Para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), no ano de 

2018 uma média de 7% dos indivíduos adultos referiram 

diagnóstico médico de diabetes, com um aumento de 

prevalência proporcional à idade. No mesmo ano, o percentual 

de indivíduos diabéticos com 65 anos ou mais era de 23,1% 

(BRASIL, 2019). 

Segundo a American Diabetes Association (ADA), o 

diabetes é caracterizado por defeitos na secreção ou na ação 

da insulina no organismo, causando hiperglicemia a longo 

prazo, podendo desencadear complicações nos olhos, rins, 

sistema nervoso e cardiovascular. A OMS e a ADA classificam 

o diabetes em quatro classes clínicas: Diabetes Mellitus tipo 1 

(DM1), Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), Diabetes Mellitus 

Gestacional (DMG) e outros tipos específicos. No DM1, que 

atinge 5 a 10% dos casos, ocorre a destruição das células β 

pancreáticas, responsáveis pela secreção da insulina; no DM2, 

representando 90 a 95% dos casos, pode haver uma deficiência 

na sua secreção e/ou resistência periférica à sua ação; e outros 

tipos específicos podem ocorrer devido a defeitos genéticos, 

doenças do pâncreas exócrino, causas endocrinológicas, 

dentre outros (FONTBONNE; CESSE; FREESE, 2015; 

LAMOUNIER; ROCHA, 2016). 

Devido ao aumento na população idosa no Brasil e à alta 

prevalência do diabetes nessa faixa etária, juntamente com 

outras comorbidades que podem estar associadas, como 

obesidade, hipertensão, dislipidemia, dentre outras, faz-se 

importante a realização de um atendimento nutricional para que 
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haja o controle de seu estado nutricional e do diabetes, bem 

como a melhora em sua qualidade de vida. 

Diante do exposto, o objetivo geral do presente trabalho 

foi realizar uma avaliação nutricional, de saúde e conhecimento 

sobre o Diabetes Mellitus de pacientes diabéticos idosos, 

havendo como objetivos específicos realizar atendimento 

nutricional individual com esses pacientes, caracterizar seu 

perfil sociodemográfico, nutricional e clínico, e avaliar seu 

conhecimento sobre a patologia com a aplicação de 

questionário. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa é representada por um desenho de 

estudo transversal, de caráter epidemiológico, e foi realizada 

juntamente com o projeto de extensão universitária denominado 

“Intervenção Nutricional e Educação continuada para Pacientes 

Diabéticos Idosos”, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba (CCS/UFPB). 

A população desta pesquisa foi caracterizada por 

indivíduos idosos, considerando-se aqueles com idade igual ou 

acima de 60 anos, com diagnóstico de Diabetes Mellitus, 

havendo uma amostra do tipo conveniência, representada pelos 

pacientes diabéticos idosos com consultas marcadas na Clínica 

de Nutrição e Endocrinologia do Ambulatório do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW), localizado no bairro 

Castelo Branco, em João Pessoa – PB, no período de junho de 

2019 a outubro de 2019. Durante este período foram atendidos 
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um total de 40 pacientes diabéticos idosos que aceitaram 

participar do estudo. 

A coleta dos dados foi feita na ocasião da consulta dos 

pacientes diabéticos idosos, durante a qual foram feitos todos 

os procedimentos padrão de uma consulta do Ambulatório de 

Nutrição do HULW, contemplando o preenchimento do 

prontuário do paciente com informações como nome e idade, 

histórico de doença e diagnóstico, queixas, realização de 

atividade física, funcionamento intestinal, ingestão hídrica, uso 

de medicações com dosagens e horários, uso de suplementos, 

verificação de exames bioquímicos, avaliação antropométrica, 

estado nutricional, pressão arterial e pulso, e glicemia em jejum 

ou pós-prandial. Também foram preenchidas no prontuário do 

paciente informações com relação à orientação dietoterápica, 

como características da dieta e adesão à mesma, caso este 

estivesse retornando ao atendimento. Caso fosse uma primeira 

consulta, sua dieta seria calculada e seu cardápio desenvolvido. 

Neste momento, também foram realizadas orientações ao 

paciente com relação à alimentação adequada, visando a 

melhora do seu estado nutricional e o controle do diabetes, bem 

como de outras comorbidades associadas. 

Com relação à avaliação antropométrica, foram 

mensurados o peso e altura do paciente com a utilização de 

uma balança antropométrica com estadiômetro, bem como as 

circunferências da cintura (CC), quadril (CQ), braço (CB) e 

panturrilha (CP), com a utilização de uma fita antropométrica. A 

circunferência da cintura foi aferida no ponto médio entre o 

último arco costal e a crista ilíaca; a circunferência do quadril foi 

aferida no local de maior proeminência entre a cintura e a coxa; 

a circunferência do braço foi aferida no ponto médio entre o 
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processo acromial da escápula e o olécrano da ulna, com o 

braço relaxado; e a circunferência da panturrilha foi aferida no 

local de maior proeminência, com o paciente em pé. Com a 

obtenção desses valores, foram calculados o Índice de Massa 

Corporal (IMC) e a Relação Cintura Quadril (RCQ) (MUSSOI, 

2017). 

Para a avaliação do conhecimento dos pacientes sobre 

o Diabetes Mellitus, foi aplicado o Diabetes Knowledge Scale 

Questionnaire (DKN-A), que foi traduzido para o português e 

validado no Brasil em 2005. Trata-se de um questionário com 

quinze (15) itens de múltipla escolha relacionados a diferentes 

aspectos da doença, abrangendo cinco (5) categorias: fisiologia 

básica, hipoglicemia, grupos de alimentos e suas substituições, 

gerenciamento do diabetes na intercorrência de alguma outra 

doença e princípios gerais dos cuidados da doença. Em sua 

avaliação, cada resposta correta equivale a um (1) escore, 

considerando-se um bom conhecimento escores acima de oito 

(8). Porém, no desenvolvimento deste trabalho, foram 

analisadas as respostas de apenas onze (11) questões, por 

motivo da dificuldade na compreensão de algumas perguntas 

pela maioria dos pacientes, devido à idade avançada e/ou à 

escolaridade. Portanto, considerou-se um bom conhecimento 

escores acima de seis (6). O DKN-A é definido como auto-

preenchível, porém por motivos como idade avançada, 

problemas de visão (a exemplo da retinopatia diabética), e 

preferência dos pacientes, as perguntas foram feitas e 

respondidas oralmente (TORRES; HORTALE; SCHALL, 2005). 

Para caracterizar o perfil sociodemográfico, nutricional e 

clínico de cada paciente, foi preenchida uma ficha contendo 

dados como nome, idade e sexo, peso e altura, estado 
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nutricional, tempo de diagnóstico do diabetes, tipo de 

tratamento, dentre outros, que foi arquivada em uma pasta 

juntamente com o questionário respondido. 

Foi entregue também um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), contendo informações como o título da 

pesquisa, seus objetivos e finalidade, riscos e benefícios, 

contatos, dentre outras informações pertinentes. O TCLE foi 

assinado por todos os participantes, sendo assegurado o sigilo 

de suas informações pessoais. 

Como a pesquisa faz parte de um projeto de extensão, a 

coleta de dados foi feita pela aluna autora deste trabalho, 

Marcella Bettanzo França, e pela aluna bolsista do projeto, 

Andréa Souza Lima Cartaxo, sob a supervisão das professoras 

Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves, coordenadora do 

projeto, Ilka Maria Lima de Araújo, vice coordenadora, e Sônia 

Cristina Pereira de Oliveira Ramalho Diniz e Pâmela Rodrigues 

Martins Lins, colaboradoras do projeto. 

Após a coleta, os dados foram tabulados em planilhas do 

Excel, versão 2019, incluindo dados sociodemográficos, 

nutricionais e clínicos, bem como os escores obtidos a partir da 

aplicação dos questionários. A partir dessas planilhas, a base 

de dados foi importada no software da IBM SPSS Statistics, 

versão 22, para a realização das análises estatísticas. 

Foram realizadas primeiramente estatísticas descritivas, 

como a análise de frequência para as variáveis categóricas 

(sexo, estado civil, escolaridade, ocupação, dentre outras), e 

média com desvio padrão para as variáveis intervalares (idade, 

peso, altura, tempo de diagnóstico, dentre outras). Em seguida, 

foram realizados testes de normalidade para avaliar se a 

distribuição dos dados era normal (paramétrica) ou não normal 
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(não paramétrica), sendo considerado o Teste de Kolmogorov-

Smirnov. Para analisar a associação entre o alto conhecimento 

sobre o diabetes e as demais variáveis categóricas (nominais), 

foi realizado o Teste Qui-quadrado de Pearson. Nas ocasiões 

em que uma ou mais células possuíssem frequência esperada 

abaixo de cinco, utilizou-se o Teste Exato de Fisher. Para 

analisar a associação entre o alto conhecimento sobre o 

diabetes e as variáveis intervalares (numéricas), como houve a 

presença de dados com distribuição não normal, foi realizada a 

Correlação de Spearman. Foram considerados significativos os 

p-valores < 0,05 em todos os testes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os quarenta (40) pacientes participantes da 

pesquisa, a idade variou entre 60 e 87 anos, sendo a maioria 

mulheres (70%). Tais resultados também foram encontrados 

em outros estudos, por Borba (2019) e Lima et al. (2018), 

ambos realizados com população de diabéticos idosos em 

serviços de saúde, observando-se uma prevalência de, 

respectivamente, 73,3% e 62,7% de indivíduos do sexo 

feminino. O fato de que há uma maior procura por serviços de 

saúde por parte das mulheres pode ser explicado pela 

tendência da mulher de avaliar seu estado de saúde de modo 

mais cauteloso em comparação ao homem. Há também uma 

maior prevalência de doenças crônicas não fatais dentre as 

mulheres, que apresentam uma maior longevidade em relação 

aos homens, cujas taxas de mortalidade estão mais associadas 

a violência e acidentes de trânsito (CORRALO et al., 2018; 

GIROTTO; SANTOS; MARCON, 2018). 
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Com relação ao estado civil, 52,5% eram casados, 

27,5% eram viúvos, e o restante se identificou como divorciado 

ou solteiro. Sobre a escolaridade e ocupação, a maior parte dos 

pacientes possuía o 1º grau incompleto (42,5%) e eram 

aposentados (67,5%). 

Foi observado que mais da metade dos pacientes 

(52,5%) não realizavam atividade física regular, em alguns 

casos devido a condições que podem dificultar ou impedir essa 

prática, como por exemplo a osteoporose. Quanto ao estado 

nutricional, a maioria dos pacientes (52,5%) estava com 

sobrepeso, de acordo com o IMC recomendado para esta faixa 

etária, que deve variar entre 22 e 27 kg/m², sendo observado 

apenas um paciente com desnutrição. O IMC máximo 

encontrado dentre os pacientes foi de 39,35 kg/m², enquanto 

que o mínimo foi de 17,09 kg/m², observando-se uma média de 

28,44 kg/m² (Tabela 1). Em estudos realizados por Borba 

(2019) e Lima Filho e colaboradores (2020), ambos com 

diabéticos idosos, também foi encontrado um grande número 

de indivíduos acima do peso (51,5 e 61,1%, respectivamente). 

Tais resultados podem ser explicados pelo fato de que o 

Diabetes Mellitus e a obesidade são condições que 

compartilham dos mesmos fatores de risco, como o 

sedentarismo, a alimentação inadequada e outros hábitos 

comportamentais não considerados saudáveis. Por isso, muitas 

vezes são desenvolvidos conjuntamente. 
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Tabela 1. Variáveis clínicas e nutricionais dos pacientes 
diabéticos idosos atendidos no Hospital Universitário Lauro 
Wanderley 

Variáveis 
Média (desvio 

padrão) 
Mínimo Máximo 

Peso (kg) 71,25 (± 12,43) 40 94,55 

Altura (m) 1,58 (± 0,09) 1,42 1,78 

IMC (kg/m²) 28,44 (± 5,02) 17,09 39,35 

CC (cm) 
Homens 99,25 (± 6,40) 88 108 

Mulheres 100,57 (± 13,78) 64 126 

CQ (cm) 105,24 (± 9,12) 80 126 

RCQ 
Homens 0,99 (± 0,05) 0,91 1,07 

Mulheres 0,94 (± 0,65) 0,80 1,07 

CB (cm) 29,96 (± 3,76) 22 40 

CP (cm) 35,41 (± 3,25) 27 41 

Tempo de 
diagnóstico (anos) 

12 (± 8,53) 2 32 

Glicemia em jejum 
(mg/dL) 

139,41 (± 50,07) 45 235 

Glicemia pós-
prandial (mg/dL) 

156 (± 58,88) 69 253 

Fonte: Própria 

 

Com relação às circunferências aferidas, foram obtidos 

os seguintes resultados, com critérios de avaliação segundo 

Najas, Maeda e Nebuloni (2017): 

• Circunferência da cintura (CC): Variou entre 88 e 108 cm 

nos homens e entre 64 e 126 nas mulheres. Em ambos os 

sexos, a grande maioria (91,7% para homens e 92,9% para 

mulheres) apresentou valores acima do estipulado de 90 e 80 

cm respectivamente, apresentando um maior risco para 

problemas cardíacos. 
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• Circunferência do quadril (CQ): Variou entre 80 e 126 cm 

considerando ambos os sexos. Ao realizar o cálculo da Relação 

Cintura Quadril (RCQ), foi verificado que, dentre os homens, 

esse valor variou de 0,91 a 1,07, sendo considerados 

adequados os valores abaixo de 1. Dentre as mulheres, a RCQ 

variou entre 0,8 e 1,07, sendo considerados adequados os 

valores abaixo de 0,85. 

• Circunferência do braço (CB): Variou entre 22 e 40 cm 

considerando ambos os sexos. Apenas um paciente não 

apresentou o valor considerado adequado, que deve ser maior 

que 22 cm. 

• Circunferência da panturrilha (CP): Variou entre 27 e 41 

cm considerando ambos os sexos. Dentre os pacientes, apenas 

7,5% apresentaram valores abaixo do recomendado, que deve 

ser igual ou superior a 31 cm. 

Quando questionados sobre o tratamento do diabetes, 

todos os pacientes relataram fazer uso de medicação, 90% 

complementavam o tratamento através de dieta, e 40% faziam 

uso de insulina. Em estudo realizado por Prado, Francisco e 

Barros (2016) com diabéticos idosos, foi observado que 39,6% 

faziam dieta para o controle da doença, e 22,3% faziam uso de 

insulina rotineiramente. 

O tempo de diagnóstico apresentado pelos pacientes 

variou entre 2 e 32 anos, com uma média de 12 anos (Tabela 

1), sendo que a maior parte dos pacientes (40%) possuía o 

diagnóstico há menos de 10 anos, resultados semelhantes aos 

encontrados por Lima e colaboradores (2018), com tempo 

médio de diagnóstico de 9,1 anos. Em outros estudos, 

realizados por Santos e colaboradores (2016) e Girotto, Santos 

e Marcon (2018), com indivíduos adultos diabéticos, sendo a 
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maior parte idosos, foram encontrados resultados semelhantes, 

com a grande maioria apresentando diagnóstico há menos de 

10 anos. Isso evidencia o fato de que, por ser assintomático em 

seu estágio inicial, na maior parte dos casos o diabetes é 

diagnosticado tardiamente, geralmente já havendo algum tipo 

de complicação por conta da doença. 

A glicemia em jejum variou entre 45 e 235 mg/dL, com 

média de 139,41 mg/dL (Tabela 1), sendo observados três 

casos de hipoglicemia durante o período de realização da 

coleta.  

Dentre as diferentes comorbidades associadas ao 

diabetes, as mais observadas na presente pesquisa foram a 

hipertensão (82,5%) e a dislipidemia (32,5%), sendo 

apresentadas também outras comorbidades como insuficiência 

cardíaca e renal, esteatose hepática, doença renal crônica, 

osteoporose, retinopatia diabética, artrite, dentre outras. Na 

pesquisa de Borba (2019), também foram encontrados 

resultados semelhantes, observando-se que, dos idosos 

diabéticos pesquisados, 83,7% eram hipertensos e 47% eram 

dislipidêmicos, sendo notadas também outras condições, como 

retinopatias, neuropatias e nefropatias. Em estudo realizado por 

Zanchim, Kirsten e Marchi (2018), com indivíduos diabéticos 

adultos e idosos, 75% relataram ser hipertensos e 36% 

relataram ser dislipidêmicos. 

Com relação ao questionário DKN-A, o menor escore 

apresentado pelos pacientes estudados foi 1 (n=1), e o maior 

10 (n=3), sendo que 67,5% dos pacientes (n=27) apresentaram 

alto conhecimento com relação ao diabetes (Figura 1). 

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo 

realizado por Seramin, Danze e Oliveira (2013), com usuários 
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diabéticos em Unidades Básicas de Saúde. Nesse estudo, foi 

observado que 63,6% dos pesquisados possuíam alto 

conhecimento com relação à doença. Em contrapartida, em 

vários outros estudos realizados com o objetivo de verificar o 

conhecimento de indivíduos diabéticos com relação à doença, 

foi observado que a maioria possuía um conhecimento 

insuficiente (BORBA et al., 2019; GIROTTO; SANTOS; 

MARCON, 2018; LIMA et al., 2018; SANTOS et al., 2016; 

SOUSA et al., 2016). 

 

Figura 1. Distribuição dos escores obtidos pelos pacientes 

diabéticos idosos atendidos no Hospital Universitário Lauro 

Wanderley 

 
Fonte: Própria 

 

Como mostra a Figura 2, dentre as questões avaliadas, 

a que foi respondida corretamente mais vezes foi a de número 

7 (“Quais das possíveis complicações abaixo não estão 
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geralmente associadas ao diabetes?”), com 34 acertos (85% 

dos pacientes). Em seguida, as questões 1 (“No diabetes sem 

controle, o açúcar no sangue é:”) e 10 (“Se você sente que a 

hipoglicemia está começando, você deve:”), com 33 acertos 

(82,5% dos pacientes). Isso reflete o conhecimento desses 

pacientes com relação a noções mais básicas da doença, como 

o fato de que, se não controlada, os níveis sanguíneos de 

açúcar serão aumentados e haverá um risco do 

desenvolvimento de desordens visuais e renais, bem como com 

relação ao que fazer quando começarem os sintomas de uma 

hipoglicemia. 

 

Figura 2. Distribuição da porcentagem de respostas corretas às 
perguntas do questionário DKN-A 

 
Fonte: Própria 

 

Em contrapartida, a questão que foi respondida 
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é causada por:”), com 8 acertos (20% dos pacientes), seguida 

da questão 9 (“Se uma pessoa com diabetes está tomando 

insulina e fica doente ou não consegue comer a dieta 

receitada:”), com 13 acertos (32,5% dos pacientes). Isso reflete 

a falta de conhecimento da maior parte dos pacientes com 

relação à ação da insulina no organismo. No entanto, esta 

ocorrência pode ser justificada pelo fato de que a amostra se 

trata de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2, sendo que 

menos da metade (40%) fazia tratamento com o uso de insulina. 

Ainda assim, mostra-se importante um melhor esclarecimento 

sobre o assunto, para assim impedir que ocorram episódios de 

hipoglicemia caso esses pacientes futuramente necessitem de 

um tratamento com uso de insulina. 

Ao realizar os testes Qui-quadrado de Pearson ou Exato 

de Fisher, não foi possível encontrar associações significativas 

entre o alto conhecimento sobre o diabetes e as demais 

variáveis categóricas, como observado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Testes Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher 
entre alto conhecimento e demais variáveis categóricas 

Variáveis 

Alto conhecimento  

Sim Não 
p-valor* 

n % n % 

Sexo Masculino 8 29,6 4 30,8 1,000 

Feminino 19 70,4 9 69,2 

Estado civil Casado 15 55,6 6 46,2 ,904 

Divorciado 3 11,1 2 15,4 

Solteiro 2 7,4 1 7,7 

Viúvo 7 25,9 4 30,8 

Escolaridade Analfabeto 2 7,4 0 0 ,384 
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Semi-
analfabeto 

1 3,7 1 7,7 

1º grau 
incompleto 

9 33,3 8 61,5 

1º grau 
completo 

4 14,8 3 23,1 

2º grau 
incompleto 

1 3,7 0 0 

2º grau 
completo 

6 22,2 1 7,7 

Superior 
completo 

4 14,8 0 0 

Ocupação Aposentado 17 63 10 76,9 ,308 

Do lar 4 14,8 0 0 

Trabalha 3 11,1 3 23,1 

Não informou 3 11,1 0 0 

Atividade física 
regular 

Sim 9 33,3 6 46,2 ,439 

Não 14 41,9 7 53,8 

Não informou 4 14,8 0 0 

Estado 
nutricional 

Magreza 1 3,7 0 0 1,000 

Eutrofia 12 44,4 6 46,2 

Sobrepeso 14 51,9 7 53,8 

Dieta 
(tratamento) 

Sim 25 92,6 11 84,6 ,584 

Não 2 7,4 2 15,4 

Medicamento 
(tratamento) 

Sim 27 100 13 100  

Insulina 
(tratamento) 

Sim 10 37 6 46,2 ,581 

Não 17 63 7 53,8 

Hipertensão 
(outras 
comorbidades) 

Sim 24 88,9 9 69,2 ,187 

Não 3 11,1 4 30,8 

Dislipidemia 
(outras 
comorbidades) 

Sim 8 29,6 5 38,5 ,722 

Não 19 70,4 8 61,5 

Sim 6 22,2 6 46,2 ,154 
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Fonte: Própria 

* Para os testes Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher, levou-se em 

consideração um p < 0,05. 

 

Com a realização da Correlação de Spearman, a 

associação entre o conhecimento sobre o diabetes, na forma de 

escores, e as demais variáveis intervalares se mostrou fraca, 

sendo que os maiores coeficientes de correlação encontrados 

foram -,274, referente à glicemia pós-prandial, e -,233, referente 

à idade. Porém, como mostra a Tabela 3, os resultados não 

foram estatisticamente significativos. 

 

Tabela 3. Correlação de Spearman entre alto conhecimento 
(escores) e demais variáveis intervalares 

Variáveis n 
Coeficiente de 

correlação 
p-valor* 

Idade (anos) 40 -,233 ,148 

Peso (kg) 40 ,073 ,655 

Altura (m) 40 ,118 ,469 

IMC (kg/m²) 40 ,019 ,908 

Circunferência da cintura (cm) 40 -,183 ,260 

Circunferência do quadril (cm) 40 -,104 ,525 

Circunferência do braço (cm) 40 ,088 ,591 

Circunferência da panturrilha (cm) 40 ,105 ,519 

Tempo de diagnóstico (anos) 40 ,196 ,226 

Glicemia em jejum (mg/dL) 27 -,138 ,491 

Glicemia pós-prandial (mg/dL) 14 -,274 ,343 

Relação cintura-quadril 40 -,169 ,297 

Fonte: Própria 

* Para a Correlação de Spearman, levou-se em consideração um p < 0,05. 

Outras 
comorbidades 

Não 21 77,8 7 53,8 
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Como demonstrado nas tabelas anteriores, não foram 

encontradas associações estatisticamente significativas entre o 

conhecimento dos pacientes sobre o diabetes e as variáveis 

estudadas, sendo observado que, na amostra pesquisada, 

mesmo havendo uma prevalência do alto conhecimento, isso 

não se refletiu, por exemplo, em uma glicemia em jejum 

adequada. Isso também demonstra uma possível carência no 

autocuidado desses pacientes, mesmo possuindo um bom 

conhecimento sobre a doença, o que torna necessário um 

atendimento mais cauteloso nesse sentido, com o objetivo de 

estimular esse autocuidado. No estudo realizado por Santos et 

al. (2016), com o objetivo de verificar o conhecimento e as 

atitudes de indivíduos diabéticos de Unidades Básicas de 

Saúde, também não foram encontradas associações 

significativas entre o conhecimento e as variáveis estudadas, 

como sexo, escolaridade e tempo de doença. Em outras 

pesquisas com objetivos semelhantes, foram observadas 

associações entre o alto conhecimento e idade, realização de 

atividade física, anos de estudo ou escolaridade, relação cintura 

quadril, glicemia capilar, nível socioeconômico e morar com 

alguém (BORBA, 2019; GIROTTO; SANTOS; MARCON, 2018; 

LIMA et al., 2019). 

Durante a realização deste trabalho, foi possível 

observar algumas limitações. Um dos fatores que dificultou o 

desenvolvimento da pesquisa foi a dificuldade na compreensão 

de algumas perguntas pela maioria dos pacientes, devido à 

idade avançada e/ou à escolaridade, sendo necessário 

algumas vezes do auxílio de seus acompanhantes. Assim, para 

não causar viés à pesquisa, essas perguntas foram retiradas do 
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questionário. Além disso, houve também uma certa dificuldade 

durante a coleta de dados, devido ao pouco espaço físico para 

realizar uma coleta de dados mais individualizada. Porém, pela 

cooperação de todos os envolvidos, esta limitação foi 

minimizada, sendo possível a coleta de todos os dados 

necessários. 

 

CONCLUSÕES  

 

Após a conclusão do presente trabalho, foi possível 

caracterizar o perfil sociodemográfico, nutricional e clínico da 

amostra pesquisada, bem como realizar atendimento nutricional 

individual com esses pacientes, que se mostraram de maior 

parte do sexo feminino, casados, com 1º grau incompleto e 

aposentados. Com relação aos dados nutricionais e clínicos, a 

maior parte não realizava atividade física regular, estava com 

sobrepeso, complementavam o tratamento do diabetes através 

de dieta, não faziam uso de insulina e eram hipertensos. Foi 

possível também observar que, na amostra estudada, a maior 

parte dos pacientes idosos diabéticos possuíam um alto 

conhecimento com relação à doença, não havendo, porém, 

associações estatisticamente significativas entre o 

conhecimento e outras variáveis estudadas. 

A partir dos resultados obtidos, pôde-se verificar a 

importância de um atendimento nutricional para essa 

população, principalmente devido ao aumento do número de 

idosos no país e à alta prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis, a exemplo do diabetes, nessa faixa etária. Além 

disso, faz-se importante também um maior foco com relação ao 

autocuidado durante esse atendimento, para que esses 
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indivíduos possam ter uma maior autonomia com relação à 

doença e, assim, uma melhora na sua qualidade de vida. 

Como a coleta de dados foi realizada no período de 

quatro meses, com uma amostra do tipo conveniência, o 

número de participantes da pesquisa foi pequeno. Assim, seria 

interessante aumentar o tempo da coleta de dados, 

aumentando também a amostra estudada, para assim confirmar 

mais fortemente os resultados obtidos. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo investigar os 
impactos do distanciamento social na saúde mental do idoso 
institucionalizado. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura. A busca foi realizada em duas bases de dados: 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE) e Literatura Latino-Americana do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS). Os descritores utilizados para o 
cruzamento nas bases acima referidas foram “saúde mental”, 
“infecções por coronavírus” e “institucionalização”, em 
português e inglês, de acordo com os Descritores em Ciências 
da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH), 
separados pelo operador booleano “AND”. Para selecionar a 
amostra, foram adotados os seguintes critérios de elegibilidade: 
publicações na modalidade de artigo original, com texto 
completo disponível na íntegra gratuitamente, publicadas no 
período de dezembro 2019, quando surgiu a Covid-19 na China, 
até outubro de 2020, disponibilizados nos idiomas português e 
inglês. O processo de amostragem dos dados resultou em um 
total 225 publicações, das quais 7 foram selecionadas para 
compor a amostra da revisão. Os resultados demonstraram que 

mailto:lalinha_santos26@hotmail.com
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os efeitos psicológicos vivenciados pela população idosa em 
meio à pandemia da COVID-19 mostra a necessidade de 
explorar a incidência de estresse, ansiedade e depressão nesta 
população, especialmente nas Instituições de Longa 
Permanência.  
Palavras-chave: Idoso. Saúde Mental. Coronavirus. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O surgimento do novo Coronavírus (SARS-COV-2), 

conhecido como COVID 19, deu início no começo de dezembro 

de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Por ser o primeiro país 

que detectou o vírus, começaram a descoberta de um método 

para frear o contágio, mas no princípio não foi muito eficaz por 

ser um vírus novo e de baixo reconhecimento. O SARS-COV-2 

foi evoluindo de diversas formas e a transmissão foi se 

espalhando por todo continente, até chegar a atingir todos os 

continentes, tornando-se uma pandemia (GRUDER et al, 2020). 

Como forma de proteção e precaução, o distanciamento 

social foi a principal medida adotada em várias regiões do 

mundo, incluindo o Brasil, a fim de diminuir a velocidade de 

transmissão do vírus, que apresenta uma alta taxa de infecção, 

e que aliada à ausência de imunidade prévia da população 

humana e à inexistência de vacina, resulta em um exponencial 

aumento do número de casos (GARCIA, 2020). 

A pandemia do COVID-19 pôs em evidencia a situação 

dos idosos, principalmente o potencial de risco dessa 

população, bem como a fragilidade das ações e estratégias de 

distanciamento social implementadas, especialmente nas  

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) 

(HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). 
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As ILPI’s são definidas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária ANVISA como unidades residenciais de 

caráter governamental ou não, destinados a prestar serviço de 

moradia coletiva para indivíduos com 60 anos ou mais, que 

possuam ou não suporte familiar, visando a promover por meio 

dos seus serviços prestados, a garantia e o zelo pela liberdade, 

dignidade e cidadania dos seus residentes (ANVISA, 2005). 

 Segundo dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG), os idosos que residem em abrigos 

públicos, casas de repouso particulares e outras instituições 

para permanência são particularmente vulneráveis à Covid-19, 

ao lado de idosos frágeis e pessoas que têm comorbidades 

como diabetes e hipertensão. Levando em consideração 

também as dificuldades que precisaram enfrentar na pandemia, 

destacam-se a falta de visita das famílias nas ILPIS, os quadros 

de saúde, as doenças que afetam a memória entre outros 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E 

GERENTOLOGIA, 2020). 

A pandemia do novo Coronavírus tende a impactar a 

saúde e o bem-estar principalmente das pessoas idosas devido 

a sua fragilidade mental, eles sendo contaminados ou não. 

Durante esse período eles precisam enfrentar diversos desafios 

sendo o principal as repercussões psicológicas, como também 

as frustações e a solidão provocadas em decorrências da 

mudança de rotina e do distanciamento social (IRIGARAY et al, 

2020).  

A partir da problemática mencionada, emerge a seguinte 

questão norteadora: como a pandemia do novo coronavírus 

pode afetar a rotina e a saúde mental dos idosos nas ILPIs? 

Acredita-se que os momentos de distanciamento social são 
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medidas de precaução à saúde, com intenção de preservação 

e proteção. Porém, a autonomia e a independência do idoso 

são alicerces para o envelhecimento saudável. 

Portanto, o desenvolvimento desta pesquisa justifica-se 

pela relevância de desenvolver estratégias de estímulo à saúde 

mental dos idosos durante esse período de distanciamento 

social. 

          Nessa perspectiva, o objetivo geral do presente estudo é 

investigar os impactos do distanciamento social na saúde 

mental do idoso institucionalizado.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método 

que permite criticar e sintetizar o conhecimento produzido de 

forma ordenada e sistemática, com a finalidade de gerar um 

todo consistente e significativo por meio de achados oriundos 

de estudos diversos e representativos sobre determinado tema. 

Faz uso de publicações com características metodológicas 

diferentes, contudo sem ir de encontro ao perfil epistemológico 

dos estudos empíricos pesquisados, contribuindo para o 

avanço da ciência à medida que permite o levantamento de 

lacunas a serem preenchidas para o aprofundamento do tema 

(SOARES et al, 2014). 

Para tanto, para conferir rigor metodológico, seguiram-se 

as seguintes etapas para a realização deste estudo: 

identificação de problema, com a definição da questão de 

pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e/ou 

exclusão de estudos para a busca de literatura científica; 

definição das informações a serem extraídas dos estudos; 
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avaliação dos estudos; interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento (SOUSA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

A busca foi realizada em duas bases de dados: Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e 

Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Os descritores utilizados para o cruzamento nas 

bases acima referidas foram “saúde mental”, “infecções por 

coronavírus” e “institucionalização”, em português e inglês, de 

acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no 

Medical Subject Headings (MeSH), separados pelo operador 

booleano “AND”. Desse modo, buscou-se amplificar o contexto 

da pesquisa. 

Para selecionar a amostra, foram adotados os seguintes 

critérios de elegibilidade: publicações na modalidade de artigo 

original, com texto completo disponível na íntegra 

gratuitamente, publicadas no período de dezembro 2019, 

quando surgiu a Covid-19 na China, até setembro de 2020, 

disponibilizados nos idiomas português e inglês. Excluiu-se os 

estudos de revisão, dissertações, teses, editoriais, cartas ao 

editor, relatos de experiência, resumos de eventos e os 

repetidos. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a 

outubro de 2020. A busca e a seleção dos artigos foram 

realizadas por dois revisores de forma independente, no intuito 

de conferir maior rigor à busca e à inclusão dos artigos. 

A busca de dados seguiu os procedimentos de leitura de 

títulos, resumos e artigos completos, para identificar se os 

mesmos contemplavam a questão norteadora deste estudo. O 

processo de amostragem dos dados resultou em um total 225 

publicações, das quais 7 foram selecionadas para compor a 
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amostra da revisão, conforme apresentado na Figura 1, síntese 

do processo de extração dos dados. 

 

Figura 1. Fluxograma de amostragem da revisão integrativa. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos Resultados obtidos, 5 (71%) artigos foram 

extraídos da base de dados LILACS  e 2 (29%) da MEDLINE  

(Tabela 1). No tocante aos idiomas, cinco (71%) estudos 

publicados em português e dois (29%) na língua inglesa (Tabela 

2). 

 

Tabela 1. Quantitativo das bases de dados mais evidenciadas 
nos estudos. 

Base de Dados                                   Nº                % 

LILACS                                                     5                  71% 

MEDLINE                                                 2                   29% 

TOTAL                                                     7                   100% 

     FONTE: Dados de pesquisa (2020). 

 

  

I
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O
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Estudos incluídos para a 
revisão integrativa (n=7) 
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Tabela 2. Quantitativo de estudos de acordo com o idioma de 
publicação. 
 

  Idiomas                                        Nº                    % 

Português                                              5                     71%  

Inglês                                                     2                      29%   

TOTAL                                                   7                     100% 

FONTE: Dados de pesquisa (2020). 

         Com base nos estudos selecionados, a caracterização da 

amostra conforme o ano de publicação com o quantitativo que 

correspondente dos estudos, descreve-se na tabela abaixo, em 

que demostra que o ano com maior número de publicações foi 

2020, fato que é explicado pelo surgimento da COVID-19 no 

final do ano de 2019.  

Tabela 3. Distribuição da amostra por ano de publicação. 

Ano de Publicação                                Nº                  % 

2019                                                            1                 14% 

2020                                                             6                 86% 

TOTAL                                                         7              100% 

FONTE: Dados da pesquisa (2020). 

 Na caracterização dos estudos selecionados, cada artigo 

recebeu um código denominado pela letra E (estudo), seguida 

do número, conforme apresentado na Tabela 4. Para viabilizar 

a análise das publicações selecionadas, foi utilizado um 

formulário de coleta de dados elaborado pela pesquisadora, 

contemplando itens pertinentes ao estudo, como: ano de 
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publicação, título, autores, periódico, tipo de 

estudo/abordagem, objetivos e principais resultados. 

 

Tabela 4. Síntese das publicações que compuseram o estudo.  
Estudo 

 

Ano de 

Publi 

Cação 

Titulo Autore

s 

Periódi

co 

Tipo 

de 

Estudo 

 

Objetiv

os 

 

Principais 

Resultados 

E1 2019 Avalia

ção 

da 

qualid

ade 

de 

vida 

do 

idoso 

institu

cional

izado 

com 

sinais 

de 

demê

ncia 

SILVA,  

Emília 

 Isabel 

et al 

Revista 

Envelh

ecer 

Estudo 

quantit

ativo 

 

Avaliar 

a qualid

ade de 

vida de 

idosos  

com sin

ais de 

demên

cia  

residen

tes  

em 

instituiç

ões 

de 

longa 

perman

ência  

em 

Betim,  

Minas 

Gerais. 

 

A avaliação 

de 

constructos 

subjetivos, 

como a QV, 

é um desafio 

entre idosos 

com sinais 

de 

demência, 

porém 

extremament

e importante 

para avaliar 

o impacto 

das 

intervenções 

propostas. 

E2 2020 Impac

to do 

COVI

D-19 

na 

saúde 

ARAUJ

O, Luís 

Fernan

do Silva 

Castro 

de   

Ciênc. 

Saúde 

coletiva

  

 

Estudo 

qualitati

vo 

 

Discutir 

os 

efeitos 

da 

pande

mia em 

Construir 

estratégias 

para garantir 

que os 

pacientes 

tenham 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Castro-de-Araujo+LFS&cauthor_id=32520289
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Castro-de-Araujo+LFS&cauthor_id=32520289
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Castro-de-Araujo+LFS&cauthor_id=32520289
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Castro-de-Araujo+LFS&cauthor_id=32520289
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Castro-de-Araujo+LFS&cauthor_id=32520289
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ment

al em 

um 

país 

de 

baixa 

e 

média 

renda 

et al. um país 

de 

baixa e 

média 

renda, 

Brasil. 

acesso a 

medicament

os e 

aconselham

ento durante 

a pandemia 

é 

fundamental 

para evitar a 

recorrência 

ou 

agravamento 

dos 

distúrbios.  

E3 2020 Estim

ativas 

do 

impac

to do 

COVI

D-19 

na 

morta

lidade 

de 

idoso

s 

institu

cional

izado

MACH

ADO, 

Carla 

Jorge, 

et al 

Ciênc. 

saúde 

coletiva 

 

Estudo 

quantit

ativo  

Estimar 

o 

impacto 

do 

COVID-

19 na 

mortali

dade 

de 

idosos 

instituci

onaliza

dos no 

Brasil 

Os achados 

do presente 

estudo 

indicaram 

que quase a 

metade 

(44,7%) dos 

óbitos por 

COVID-19 

ocorrerá 

entre os 

idosos 

institucionali

zados e que 

mais de 100 

mil idosos 

(107.528 
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s no 

Brasil 

 

óbitos) serão 

fatalmente 

atingidos no 

País. 

E4 2020 Ment

al 

health 

interv

ention

s for 

health 

profe

ssion

als in 

the 

conte

xt of 

the 

Coron

avirus 

pand

emic 

SAIDE

L, 

Maria 

Giovan

a 

Borges 

Rev. 

enferm. 

UERJ 

Estudo 

Qualitat

ivo 

Reflexi

onar 

sobre 

las 

interve

nciones

/accion

es de 

atenció

n de 

salud 

mental 

dirigida

s a 

profesi

onales 

de la 

salud 

que 

prestan 

asisten

cia a 

pacient

es 

sospec

hosos o 

diagnos

ticados 

con 

COVID-

19. 

O 

surgimento 

da pandemia 

COVID-19 

demonstrou 

várias 

fragilidades 

nos países 

afetados no 

que diz 

respeito 

também aos 

cuidados de 

saúde 

mental dos 

profissionais 

de saúde em 

tempos de 

crise. 

Porém, foi 

possível 

evidenciar 

algumas 

experiências 

com maior 

organização 

para 

oferecer 

estratégias 

nesta área a 

esta 

população. 

 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22SaideI,%20Maria%20Giovana%20Borges%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22SaideI,%20Maria%20Giovana%20Borges%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22SaideI,%20Maria%20Giovana%20Borges%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22SaideI,%20Maria%20Giovana%20Borges%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22SaideI,%20Maria%20Giovana%20Borges%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22SaideI,%20Maria%20Giovana%20Borges%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UERJ
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UERJ
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UERJ
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E5 2020 Autoe

stima 

e 

risco 

para 

depre

ssão 

em 

idoso

s 

reside

ntes 

em 

institu

ições 

de 

longa 

perm

anênc

ia 

SANTO

S, 

Jaqueli

ne 

Oliveira 

dos et 

al. 

Revista 

Espaço 

para a 

Saúde 

 Estudo 

Qualitat

ivo 

Mensur

ar 

a autoe

stima e 

o risco 

para de

pressã

o em id

osos re

sidente

s 

em Insti

tuição d

e 

Longa 

Perman

ência. 

Na avaliação 

da 

autoestima, 

com uso da 

Escala de 

Rosenberg, 

constatou-se 

que 52,0% 

dos idosos 

estavam com 

autoestima 

baixa, 

quando 

avaliada a 

capacidade 

de realização 

de ações, do 

aproveitame

nto da vida, 

em sentir-se 

útil e em 

atitudes 

positivas 

consigo 

mesmo.  

E6 2020 A 

pesso

a 

idosa 

domic

iliada 

sobre 

distan

ciame

nto 

social

: 

possi

bilida

de de 

LIMA, 

kênio 

Costa 

et al. 

Rev.bra

s.geriat

r.geront

ol 

 Estudo 

Qualitat

ivo 

O 

objetivo 

é  

contrib

uir para 

a 

implata

ção da 

estraté

gia de 

proteçã

o dos 

idosos 

no 

context

Sendo 

assim, 

cumpre-nos 

difundir a 

preocupação 

do grupo a 

todos 

aqueles que 

discutem as 

questões 

relativas à 

população 

idosa 

assistida 

pela atenção 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Revista%20Espa%C3%A7o%20para%20a%20Sa%C3%BAde
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FONTE: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

De acordo com Araújo et al (2020), compreender o ônus 

de um surto na saúde mental é fundamental para uma ação de 

contenção eficaz da propagação da doença, pois a 

psicopatologia pode reduzir a resistência durante o 

confinamento que pode potencialmente reduzir a adesão ao 

tratamento em andamento, resultando na recorrência evitável 

de um distúrbio. Além disso, há o estresse causado pelo risco 

eminente de infecção ou incerteza econômica, especialmente 

em ambientes de baixa e média renda.  

Nesta perspectiva, uma pesquisa realizada por Machado 

et al (2020), mostra que a pandemia da COVID-19, apresentou 



IMPACTOS DO DISTANCIAMENTO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL DO 
IDOSO INSTITUCIONALIZADO 

886 
 

um grande desafio para as instituições de longa permanência 

para os idosos, dado o respeito dos institucionalizados aos 

grupos de riscos, no qual estes podem resultar em piores 

desfechos às infecções por SARS- CoV-2 chegando até a 

causar o óbito.  

          Corroborando com os autores supracitados, Santos et al 

(2020), realizaram uma pesquisa visando mensurar a 

autoestima e o risco para depressão em idosos residentes em 

ILPI. Nesse estudo, registrou-se que 52% estavam com a 

autoestima baixa e 48% se encontrava em situação de riscos 

para a depressão, apresentando tais sintomas depressivos 

como: sentimentos de inutilidade, insatisfação de vida, 

dificuldades em tomar decisões entre outros. 

Para Lima et al (2020), a partir da decretação da epidemia 

na China, muitos países passaram a ativar seus centros de 

emergência em saúde pública. No Brasil não foi diferente, 

apesar de certo ceticismo por parte de gestores e da população. 

Em contraponto, na pesquisa realizada por Duarte et al 

(2020), os resultados indicaram que ter renda diminuída no 

período, fazer parte do grupo de risco e consequentemente 

estar mais exposto a informações sobre mortos e infectados, 

são fatores que podem provocar maior prejuízo na saúde 

mental nesse período pandemia. No entanto, mesmo que o 

isolamento social seja apontado como fonte de ansiedade e 

estresse na população, essa não foi uma variável significativa 

no modelo de regressão. Diante disso, podem indicar que o 

distanciamento social e a diminuição de contato físico com as 

pessoas durante a pandemia, por si só, não são um fator de 

risco para o adoecimento mental; mas sim que há influência de 

outros fatores que permeiam esse contexto.  
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Para Saidel (2020), ainda que medidas de distanciamento 

social como quarentenas sejam a melhor forma de conter a 

pandemia, a gravidade da doença, o medo de contrair e/ ou 

transmitir, o estigma vivenciado pelo receio das pessoas 

trazem, inevitavelmente, sofrimento psíquico.  

Segundo o estudo de Silva et al (2019), as características 

da população idosa, especialmente a institucionalizada, 

marcada por graus variados de comprometimento cognitivo, 

devem ser levadas em consideração pelos profissionais e 

gestores das ILPI a fim de estruturar suas atividades e 

propostas, buscando sempre o bem-estar geral dos idosos 

institucionalizados, especialmente em tempos de pandemia. 

Por fim, percebe-se a importância do estímulo da 

funcionalidade com atividades de estímulo cognitivo e, 

inclusive, com  utilização de práticas integrativas e 

complementares para a qualidade de vida dos idosos 

residentes em instituições, especialmente em tempos de 

pandemia (SILVA et al, 2020). 

                 

CONCLUSÕES 

 

Através deste estudo foi possível concluir que os efeitos 

psicológicos vivenciados pela população idosa em meio à 

pandemia da COVID-19 mostra a necessidade de explorar a 

incidência de estresse, ansiedade e depressão nesta 

população, especialmente nas Instituições de Longa 

Permanência.  

Destaca-se a necessidade de aplicação e o 

aperfeiçoamento das estratégias de preservação e atenção à 

saúde mental dessa população durante e após a pandemia. 
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Quanto às limitações deste estudo, destaca-se a 

incipiência de pesquisas na área, o que pode limitar a 

generalização dos resultados obtidos. Assim, sugere-se o 

desenvolvimento de novas investigações sobre a temática, que 

é de fundamental importância para o direcionamento da 

elaboração de condutas voltadas à saúde mental do idoso 

institucionalizado diante da pandemia da Covid-19. 

Portanto, o trabalho oferecerá importantes contribuições 

na esfera da pesquisa, sendo de grande valia para comunidade 

científica e acadêmica, demonstrando a importância do 

aprimoramento de mais estudos sobre o tema exibido, no intuito 

de contribuir para minimizar os impactos do distanciamento 

social pela COVID-19 na saúde mental de idosos 

institucionalizados. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ministério da Saúde. 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC/ ANVISA Nº 283, de 26 de 
setembro de 2005. Regulamento técnico para o funcionamento de 
instituições de longa permanência para idosos. Brasília (DF); 2005.. 
Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_283_2005_CO
MP.pdf/a38f2055-c23a-4eca-94ed-76fa43acb1df. Acesso em: 31 ago 2020. 
ARAÚJO, L.F.C. et al. impacto do covid-19 na saúde mental em um país de 
baixa e média renda. Ciênc. Saúde Coletiva. vol.25 spl.1 rio de janeiro jun 
2020. Disponível em:  https://scielosp.org/article/csc/2020.v25suppl1/2457-
2460/. Acesso em: 18 de ago 2020. 
CAMARANO A.A. et al. As instituições de longa permanência para idosos 
no Brasil. Rev. Brasileira de Estudos De População. vol.27, n.1, São 
Paulo, jun, 2010. 
Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
30982010000100014#~:text=para%20a%20Anvisa%2C%20ILPIs%20s%C
3%A3o,de%20liberdade%2c%20dignidade%20e%20cidadania. Acesso 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_283_2005_COMP.pdf/a38f2055-c23a-4eca-94ed-76fa43acb1df
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_283_2005_COMP.pdf/a38f2055-c23a-4eca-94ed-76fa43acb1df
https://scielosp.org/article/csc/2020.v25suppl1/2457-2460/
https://scielosp.org/article/csc/2020.v25suppl1/2457-2460/
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982010000100014#~:text=para%20a%20Anvisa%2C%20ILPIs%20s%C3%A3o,de%20liberdade%2c%20dignidade%20e%20cidadania
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982010000100014#~:text=para%20a%20Anvisa%2C%20ILPIs%20s%C3%A3o,de%20liberdade%2c%20dignidade%20e%20cidadania
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982010000100014#~:text=para%20a%20Anvisa%2C%20ILPIs%20s%C3%A3o,de%20liberdade%2c%20dignidade%20e%20cidadania


IMPACTOS DO DISTANCIAMENTO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL DO 
IDOSO INSTITUCIONALIZADO 

889 
 

em: 18 de ago 2020. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de manejo clínico do 
coronavírus (COVID-19) na atenção primária á saúde. Secretária de 
Atenção Primária à Saúde, 2020. 
DUARTE, M.Q. et al. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma 
amostra no Rio Grande do Sul Brasil. Ciênc.Saúde Coletiva (Online). vol 
25, n. 9 p. 3401-3411, 2020. Disponível em:  
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232020000903401&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 20 de ago 
2020. 
GARCIA, L.P. Uso de máscara facial para limitar a transmissão do COVID-

19. Epidemiol. Serv. Saúde [Internet], 2020. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237- 

96222020000200902&lng=pt. Epub 22-Abr-2020. 

https://doi.org/10.5123/s1679- 49742020000200021. Acesso em 15 ago 

2020. 

GRUDER, A. et al. Covid-19: o que se sabe sobre a origem da doença. 

Disponível em: https://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-

origem-da-doenca/. Acesso em: 15 de ago 2020. 

HAMMERSCHMIDT, K.S.A.; SANTANA, R.F. Saúde do Idoso em Tempos 

de Pandemia Covid-19. Cogitare enfermagem. v.25, n.72, p.849, 2020. 

IRIGARAY, T.Q. et al. Cartilha para Idosos para enfrentamento do 

CORONAVIRUS. Disponível em: 

https://fcr.edu.br/gerenciador/data/uploads/2020/04/CARTILHA-COVID-

1.pdf. Acesso em: 10 de set 2020.  

LIMA, K.C. et al. A pessoa idosa domiciliada sobre distanciamento social: 
possibilidade de enfrentamento á COVID-19 Rev.Bras.Geriatria e 
Gerontologia (Online). vol 23, n.2, 2020. Disponível em: 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1096202. Acesso em: 
21 de ago 2020. 
MACHADO, C.J. et al. Estimativas do impacto do COVID-19 na 
mortalidade de idosos institucionalizados no Brasil. Rev. Ciência e Saúde 
Coletiva, v.25, n.9, Set., 2020. Disponível em: 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32876245. Acesso em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232020000903401&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232020000903401&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-%2096222020000200902&lng=pt.%20Epub%2022-Abr-2020.%20https://doi.org/10.5123/s1679-%2049742020000200021
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-%2096222020000200902&lng=pt.%20Epub%2022-Abr-2020.%20https://doi.org/10.5123/s1679-%2049742020000200021
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-%2096222020000200902&lng=pt.%20Epub%2022-Abr-2020.%20https://doi.org/10.5123/s1679-%2049742020000200021
https://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-origem-da-doenca/
https://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-origem-da-doenca/
https://fcr.edu.br/gerenciador/data/uploads/2020/04/CARTILHA-COVID-1.pdf
https://fcr.edu.br/gerenciador/data/uploads/2020/04/CARTILHA-COVID-1.pdf
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1096202
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32876245


IMPACTOS DO DISTANCIAMENTO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL DO 
IDOSO INSTITUCIONALIZADO 

890 
 

20 de ago 2020. 
ROCHA, C. Qual o impacto da pandemia nas instituições para idosos. 
Nexojornal/Expresso. Abril de 2020. Disponível em: em: 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/30/Qual-o-impacto-da-
pandemia-nas-institui%C3%A7%C3%B5es-para-idosos. Acesso em: 20 de 
agos 2020.  
SAIDEL, M.G.B. Mental health interventions for health professionals in the 
context of the coronavírus pandemic. Rev. Enfermagem UERJ. vol.28, 
abr., 2020. Disponível em: 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1097213. Acesso em: 
06 de set 2020. 
SANTOS, J.O. et al. Autoestima e risco para depressão em idosos 
residentes em instituições de longa permanência. Revista Espaço para a 
Saúde p. 59-70, Jul., 2020.  Disponível em: 
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1115978/06-684-1743-1-ed-
revisado-portugues16192.pdf. Acesso em: 31 ago 2020. 
SILVA, E.I. et al. Avaliação da qualidade de vida do idoso institucionalizado 
com sinas de demência. Revista Envelhecer. Vol.24, n.2, p. 81-95, 2019. 
Disponível em:  
https://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/84716/55867. Acesso em: 
20 ago 2020. 
SOARES, C.B. et al. Integrative review: concepts and methods used in 
nursing. Rev. Esc. Enferm. USP. v.48, n.2, p.335-45, 2014. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA.  
Recomendações para Prevenção e  controle de infecções por 
coronavírus (SARS-Cov-2) em Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPIs). Disponível em: https://sbgg.org.br/recomendacoes-
para-prevencao-e-controle-de-infeccoes-por-coronavirus-sars-cov-2-em-
instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos-ilpis/. Acesso em: 15 ago 
2020. 
SOUSA, M.T.; SILVA, M.D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e 
como fazer. Einstein. v. 8, n. 1, p. 102-6, 2010. 

 
. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/30/Qual-o-impacto-da-pandemia-nas-institui%C3%A7%C3%B5es-para-idosos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/30/Qual-o-impacto-da-pandemia-nas-institui%C3%A7%C3%B5es-para-idosos
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1097213
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1115978/06-684-1743-1-ed-revisado-portugues16192.pdf
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1115978/06-684-1743-1-ed-revisado-portugues16192.pdf
https://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/84716/55867
https://sbgg.org.br/recomendacoes-para-prevencao-e-controle-de-infeccoes-por-coronavirus-sars-cov-2-em-instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos-ilpis/
https://sbgg.org.br/recomendacoes-para-prevencao-e-controle-de-infeccoes-por-coronavirus-sars-cov-2-em-instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos-ilpis/
https://sbgg.org.br/recomendacoes-para-prevencao-e-controle-de-infeccoes-por-coronavirus-sars-cov-2-em-instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos-ilpis/


PERFIL DE PESSOAS IDOSAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA PARAÍBA 
UMA REALIDADE INVISÍVEL 

891 
 

CAPÍTULO 44 
 

PERFIL DE PESSOAS IDOSAS PRIVADAS 
DE LIBERDADE NA PARAÍBA UMA 

REALIDADE INVISÍVEL 
 

Bernadete Di Lourdes de Sousa DANTAS 1 

Alisson Paulo Pereira de SOUZA 2  

Josevânia da SILVA 3 

Maria Soraya Pereira Franco ADRIANO 4 

1 Assistente Social e Especialista em Gerontologia, UFPB; 2 Psicólogo, FPB e Especialista em 
Psicologia Hospitalar e da Saúde; 3 Doutora em Psicologia Social, UFPB, Departamento de 

Psicologia UEPB; 4 Orientadora/Professora da ETS/CCS , UFPB.  
belldantas@hotmail.com 

 

RESUMO: Os idosos constituem uma população que vem 
crescendo em ritmo acelerado, a cada ano, no Brasil e no 
mundo. Com o envelhecimento da população brasileira, se faz 
necessário explorar a presença das pessoas idosas no sistema 
prisional, uma vez que não existe divisão de idade quando se 
considera as pessoas privadas de liberdade a partir dos 18 
anos.  Este estudo teve por objetivo caracterizar o perfil das 
pessoas idosas privadas de liberdade no Estado da Paraíba. 
Trata-se de uma pesquisa documental, de natureza descritiva 
de abordagem quantitativa. A população do estudo constitui de 
idosos privadas de liberdade do sistema penitenciário da 
Paraíba, gênero feminino e masculino, com faixa etária de 60 
anos a 85 anos. Os resultados evidenciaram que a Paraíba 
possui 209 idosos privados de liberdade, sendo a maioria do 
sexo masculino. Em relação à faixa etária, a maioria dos idosos 
possuem idades entre 60 a 69 anos, estando à maioria em 
regime semiaberto e provisório, respectivamente. Conclui-se 
que o ambiente prisional nem sempre é construído para lidar 
com os idosos, sendo assim, é um desafio para essa população 
que vive confinada no mesmo ambiente com pessoas de todas 
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as idades, demandando políticas públicas específicas que 
garantam condições compatíveis com os direitos humanos. 
Palavras-chave: Idoso. Encarcerado. Pessoa privada de 

liberdade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os idosos constituem uma população que vem 

crescendo em ritmo acelerado, a cada ano, no Brasil e no 

mundo. Em parte, o envelhecimento populacional tem relação 

com o avanço tecnológico e da medicina, além de fomento de 

fármacos e reconhecimento de direitos, os quais têm 

contribuído para maior qualidade de vida (GHIGGI, 2020). 

Ademais, o envelhecimento populacional é consequência do 

prolongamento da vida, da longevidade, o que pode ser 

observado quando se considera que a faixa etária que mais 

cresce no país é dos idosos com 80 anos ou mais (FONSECA, 

2016).  

Nas últimas décadas, o envelhecimento populacional 

tem sido objeto de discussões no âmbito internacional através 

da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1978, na 

cidade de Viena (Austrália), ocorreu importante debate sobre o 

envelhecimento da população mundial e o direito da população 

idosa com a Resolução 33/52. Em 1982, com a Resolução nº 

39/125, durante a Primeira Assembleia Mundial das Nações 

Unidas sobre o Envelhecimento da População, a ONU 

considerou como idosas as pessoas com idades igual ou 

superior a 65 anos em países desenvolvidos, e com 60 anos as 

pessoas em países em desenvolvimento, tendo como critério a 

expectativa média de vida ao nascer. No Brasil, de acordo com 
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o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), é considerado idoso a 

pessoa com a idade igual ou acima de 60 anos.  

A população brasileira tem passado por alterações 

demográficas com a redução da taxa de fecundidade/ 

natalidade e mortalidade. Essa transição ocasiona mudança na 

estrutura etária, contribuindo para uma redistribuição da 

população na proporção de crianças, adultos e idosos. 

Diferente do que ocorreu em países desenvolvidos, como no 

oeste da Europa, em que as alterações nas taxas de 

mortalidade e fecundidade ocorreram mais lentamente por mais 

de um século; no país, tais alterações ocorreram de maneira 

rápida e em curtos períodos de tempo (IBGE, 2015). 

O Brasil ocupa o sexto lugar no que se refere à 

quantidade de pessoas, estimando-se 212.000.000 habitantes, 

de acordo com lista de países ordenados por tamanho da 

população mundial (POPULATION PYRAMID, 2020). Além 

disso, considerando os indicadores de expectativa de vida, 

estima-se que a população deva crescer até 2047, com um 

quarto da população (25,5%) com idade igual ou superior a 65 

anos, correspondendo a 58,2 milhões de idosos. 

Os registros da mudança demográfica no Brasil no início 

do século XXI, através dos subsídios para as projeções da 

população, mostra que a população com 60 anos ou mais de 

idade registrada no país aponta mais de 14,2 milhões, em 2000, 

para 19,6 milhões, em 2010, devendo atingir 41,5 milhões, em 

2030, e com projeções 73,5 milhões de pessoas idosas, em 

2060 (IBGE, 2015). 

Não obstante, o envelhecimento populacional brasileiro 

apresenta diferenças quando se considera as diferentes regiões 

do país. Dentre os dados quantitativos referentes ao 
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envelhecimento no país, entre 2012 e 2017 foi registrado que 

número de idosos com 60 anos ou mais teve aumento nas 

unidades da Federação, apresentando maior crescimento 

proporcional os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do 

Sul, com 18,6% da população. O menor percentual foi 

observado no Amapá, com crescimento proporcional de 7,2% 

da população (IBGE, 2018). Além disso, enquanto o estado de 

Santa Catarina possui a liderança de maior esperança de vida 

para ambos os sexos, com 79,7 anos, com projeção de chegar 

aos 84,5 anos em 1960, verifica-se que o estado do Piauí 

poderá ter a menor esperança de vida ao nascer em 2060, 

correspondendo 77,0 anos (IBGE, 2018). 

A Paraíba possui aproximadamente 4.036.000 

habitantes, de acordo com os dados da população das 

Unidades da Federação (IBGE, 2020), com aproximadamente 

537 mil pessoas acima de 60 anos e 87 mil acima de 80 anos 

(BOTTO, 2020). Mesmo com taxas de fecundidade e 

mortalidade mais altas em comparação com outros estados da 

federação, a Paraíba possui um percentual de idosos 10%, 

valor que se aproxima de estados como São Paulo, Paraná e 

Santa Catarina. Os estados de Roraima e Amapá, apontaram 

cerca de 5% da população é composta por idosos (IBGE, 2015). 

Neste cenário de envelhecimento populacional brasileiro, 

se faz necessário o debate sobre o envelhecimento da 

população carcerária. Conforme os dados do Instituto de 

Pesquisa Criminal (WORLD PRISON BRIEF, 2020), entre 223 

países, o Brasil supera a Rússia, ocupando a terceira posição 

entre as maiores populações encarceradas, com mais de 

773.150 pessoas privadas de liberdade, ficando atrás dos 
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Estados Unidos que têm aproximadamente 2.121.600 e da 

China 1.710.00 presos.  

Com base nas informações do Cadastro Nacional de 

Presos, coletadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 

agosto de 2018, verificou-se o registro de 602.217 pessoas 

privadas de liberdade (BRASIL, 2018). Desse total, 29.453 

pessoas são do sexo feminino (5%) e 572.764 pertencem ao do 

sexo masculino (95%). Embora se tenha mais homens presos, 

Fonseca (2016) ressalta que uma das caraterísticas 

predominante na população brasileira na velhice ocorre com o 

avançar da idade o aumento da proporção da mulher em 

relação ao homem. 

Na Paraíba, a população carcerária corresponde a 1.616 

presos por tornozeleira eletrônica e 11.168 pessoas privadas de 

liberdade (PPL), nos regimes fechado, semiaberto e aberto, em 

unidades distribuídas pela capital e interior do estado, em 

estabelecimentos como cadeias, presídios, penitenciárias, 

penitenciária de psiquiatria e colônia penal (PARAÍBA, 2020). 

De acordo com o relatório quantitativo e nominal de 

custodiados, em dezembro de 2019, o número de pessoas no 

sistema prisional da Paraíba com idade igual ou superior a 60 

anos foi de 563 (SISDEPEN, 2020). 

Mister destacar que o envelhecimento é um processo 

natural, universal, diferente para cada pessoa, além da 

condição genética depende da qualidade e hábitos de vida do 

indivíduo, ou seja, poderá ocorrer de maneira acelerada ou 

desacelerada. A longevidade vem ocasionando mudança 

demográfica, epidemiológica, econômica e social (FONSECA, 

2016). 
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Conforme Solha e Galleguillos (2015), os idosos no país 

possuem características diferentes e heterogêneas. Nesse 

sentido, ao se considerar o processo de envelhecimento da 

população carcerária paraibana, o estudo de Oliveira e 

colaboradores (2013) evidenciou que o envelhecimento para o 

idoso encarcerado é um fenômeno biológico, cíclico e cultural. 

O significado do envelhecimento foi citado como sentimento de 

melancolia, angústia, perdas, adoecimento, impossibilidade de 

desenvolvimento, diminuição do convívio familiar, dificuldade 

na atividade laboral. 

No contexto carcerário, é possível destacar outras 

vulnerabilidades. Santos e Nardi (2014) enfatizam que o contato 

direto dos presos no confinamento e as práticas sexuais sem 

proteção colaboram para maior suscetibilidade ao HIV/AIDS, 

tuberculose, pneumonia e dermatites. O ambiente facilita a 

propagação de doenças, pela superlotação, precariedade e 

insalubridade, além da má alimentação. A falta de prevenção e 

promoção de saúde podem tanto acentuar os quadros clínicos 

anteriores quanto desencadear enfermidades em pessoas 

idosas privadas de liberdade (SANTOS; ALVES; PEREIRA; 

RODRIGUES; MARCHIORI; GUERRA, 2017; VALIM; 

GUERRA, 2018). 

Mesmo com a aprovação do Plano Nacional de Saúde 

no Sistema Penitenciário (PNSSP) e, posteriormente, a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), não se tem ações 

específicas para os idosos encarcerados. 

Com o envelhecimento da população brasileira, se faz 

necessário explorar a presença das pessoas idosas no sistema 

prisional, uma vez que não existe divisão de idade quando se 
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considera as pessoas privadas de liberdade a partir dos 18 

anos. Como a realidade da grande maioria das unidades no 

país, os idosos vivem no confinamento junto com demais réus. 

O presente estudo, surgiu do interesse de conhecer as pessoas 

privadas de liberdade idosas, uma vez que existe carência de 

estudos que retratem dessa abordagem. Diante do exposto, 

este estudo teve por objetivo caracterizar o perfil das pessoas 

idosas privadas de liberdade no Estado da Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo documental e quantitativo. Dentre 

suas características, a pesquisa documental é realizada através 

de relatórios, bancos de dados, etc., não exigindo contato com 

os sujeitos da pesquisa. Além disso, o estudo é considerado 

descritivo por analisar as características de uma determinada 

população ou fenômeno (GIL, 2002). 

Tendo em vista caracterizar o perfil de idosos privados 

de liberdade no sistema penitenciário da Paraíba, os dados 

foram coletados em bancos no site do Sistema de Informações 

do Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN, o qual é 

definido como espaço virtual para consulta das pessoas 

privadas de liberdade no país. A coleta de informações foi 

realizada em dezembro de 2019. Após a coleta, os dados 

obtidos foram organizados em planilhas e os resultados 

apresentados na forma de gráficos e tabelas, utilizando o 

programa Microsoft Office Excel 2013, os quais foram 

discutidos conforme a literatura pertinente. 

Para a seleção dos dados, considerou como critérios de 

inclusão no estudo os seguintes aspectos: a) pessoas idosas 
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com idades iguais ou superiores a 60 anos; b) vinculadas aos 

estabelecimentos prisionais da Paraíba; e c) reclusos (as) nos 

regimes fechado, aberto e semiaberto. Foram excluídos do 

estudo os casos de pessoas já liberadas do sistema prisional, 

em tratamento médico, falecidas, foragidas, em saída por 

transferência e em condição de prisão domiciliar. As variáveis 

das tabeles foram compostas por tipo de regime, sexo e idade. 

Dentre as 563 pessoas idosas apontadas no relatório 

quantitativo e nominal de custodiados, 364 foram excluídas do 

banco de dados deste estudo em decorrência dos critérios 

citados, totalizando a amostra final de 209 idosos privados de 

liberdade. O estudo não necessitou de aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa devido a coleta de dados ter ocorrido 

mediante dados do sítio eletrônico. 

A revisão da literatura foi realizada por meio de 

ferramentas acadêmicas e acervos online de pesquisas, 

utilizando banco de dados LILACS (Literatura Latino e do 

Caribe em Ciências da Saúde), no portal de periódicos online, 

SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Google 

acadêmico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados evidenciaram que, na Paraíba, a 

população carcerária correspondeu a 12.784 presos, 

distribuídos em 69 unidades prisionais, incluindo penitenciárias, 

penitenciária de psiquiatria, presídios, cadeias e colônia penal 

agrícola, além dos réus monitorados pela Central de 

Monitoramento de Tornozeleiras Eletrônicas (CMTE) 

(PARAÍBA, 2020). Trata-se de um número elevado de pessoas 
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privadas de liberdade, o que corrobora o aumento de dos 

números também em nível nacional. 

Pimenta (2016) afirma que a taxa de encarceramento 

obteve crescimento acelerado nas últimas décadas em todo o 

mundo, incluindo o Brasil. A população prisional brasileira 

possui aproximadamente 773.150 pessoas privadas de 

liberdade, ocupando a terceira população carcerária do mundo 

e com taxas crescentes de aprisionamento (WORLD PRISION 

BRIEF, 2020). Em relação às vagas disponíveis, ocorre um 

déficit de aproximadamente 312.000 (NASCIMENTO, 2020). 

Demais, a maioria das pessoas reclusas em unidades prisionais 

estão em regime fechado. O segundo maior contingente são de 

pessoas em regime provisório, ou seja, que ainda estão 

aguardando a conclusão do julgamento. 

Considera-se regime fechado quem cumpre a pena em 

locais de segurança máxima ou média; o regime semiaberto a 

execução da pena ocorre em colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar e o regime aberto ocorre na casa do 

albergado ou estabelecimento adequado (CP, 1940). 

Na Paraíba, a maioria das pessoas privadas de liberdade 

são do sexo masculino, conforme demonstrado no gráfico 

abaixo. 
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Homem
n=10.776 

(96%)

Mulheres
n=392 
(4%)

Figura 1. Pessoas idosas privadas de liberdade nas unidades 
da Paraíba, segundo sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Embora o número de mulheres privadas de liberdade 

seja menor na comparação com o sexo masculino, há que se 

considerar que ocorreu um aumento do número de mulheres 

encarceradas nos últimos anos (NASCIMENTO, 2020; 

SANTOS; ALVES; PEREIRA; RODRIGUES; MARCHIORI; 

GUERRA, 2017). As diferenças entre os sexos também são 

observadas quando se considera a distribuição das unidades 

prisionais, sendo a maioria destinada para homens. Dentre as 

69 unidades, 96% são para homens. 

Os estabelecimentos prisionais são compostos entre 

penitenciárias, presídios, além de uma Colônia Penal Agrícola 

e cadeias localizadas em alguns municípios paraibanos. Dentre 

estes, quatro estabelecimentos prisionais são para o sexo 

feminino, localizados em João Pessoa, Campina Grande, Patos 

e Cajazeiras. Os demais estabelecimentos são destinados ao 

sexo masculino (PARAÍBA, 2020).  

Os presídios abrigam pessoas que estão respondendo a 

algum processo judicial. Quando a sentença de condenação é 
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determinada, estes são transferidos para a penitenciária, que 

estão localizadas em Campina Grande, Cajazeiras, Catolé do 

Rocha, Guarabira, Santa Rita, Sapé, Sousa, Patos, além de 

João Pessoa. Além desses locais, tem-se a Penitenciária de 

Psiquiatria Forense (PPF) para apenados com demandas em 

saúde mental e/ou dependentes de álcool e outras drogas 

(BRASIL, 2017) e a Penitenciária de Regime Especial (Alfa 10), 

que abriga nas suas alas réus com doenças mais agravantes. 

Destaca-se, ainda, o Centro de Monitoramento de 

Tornozeleira Eletrônica, o qual a pessoa privativa de liberdade 

após decisão judicial quando passa a utilizar a tornozeleira é 

acompanhada por um sistema em tempo real pelos policiais 

penais. O réu monitorado deve obedecer às restrições que 

englobam delimitação do perímetro em torno da residência ou 

perímetro estabelecido, prisão domiciliar, proibição de horários, 

área de exclusão (Maria da Penha) e restrição na Comarca. 

Em relação às pessoas com 60 anos ou mais, os 

resultados evidenciaram que a Paraíba possui 209 idosos 

privados de liberdade, sendo a maioria do sexo masculino, 

conforme demonstrado na tabela abaixo nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Mulheres idosas privadas de liberdade no Sistema 
Penitenciário da Paraíba, segundo tipo de regime e faixa etária 
(n=12). 

Variáveis Frequência Porcentagem 

Regime 

Provisório 3 25% 
Fechado 3 25% 
Semiaberto 5 42% 
Aberto 1 8% 

Faixa etária 60 e 69 anos 12 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Durante a análise e interpretação dos resultados da 

tabela 1, dos quatro estabelecimentos prisionais foram 

identificadas no Centro de Reeducação Maria Júlia Maranhão e 

na Penitenciária Feminina de Campina Grande, cada um existia 

três rés entre 60 e 69 anos e as outras seis foram pelo CMTE, 

totalizando 12 rés idosas. 

 

Tabela 2. Homens idosos privados de liberdade no Sistema 
Penitenciário da Paraíba, segundo tipo de regime e faixa etária 
(n=197). 

Variáveis Frequência Porcentagem 

Regime 

Provisório  60 30% 
Fechado 55 28% 
Semiaberto 62 32% 
Aberto 20 10% 

Total por regime  197 100 

Faixa etária 
60 e 69 anos 160 81% 
70 a 79 anos 35 18% 
80 a 85 anos 02 1% 

Total  197 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Com relação às pessoas privadas de liberdade do sexo 

masculino da tabela 2, a coleta de dados da faixa etária 

compreendida de 60 a 69 anos ocorreu com 16 

estabelecimentos e pelo CMTE. Entre 70 e 79 anos os idosos 

estavam em cadeias, presídio, penitenciárias e o CMTE, 

totalizando 41 locais. Em relação aos idosos entre 80 e 85 anos, 

a Cadeia de Araruna e a Penitenciária Padrão de Campina 

Grande possui um réu. 

Na tabela 1 e 2 os dados mostraram os idosos do sistema 

prisional da Paraíba, do sexo feminino e masculino, pelo regime 
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fechado que abrange réus provisórios e quem cumpre pena nos 

estabelecimentos fechados, bem como o regime semiaberto e 

aberto. Os dados apontaram que a maior predominância de 

pessoas privadas de liberdade foram os idosos do sexo 

masculino, estando às idosas encarceradas em menor 

percentual. Em relação à faixa etária, a maioria dos idosos 

possuem idades entre 60 a 69 anos, estando à maioria em 

regime semiaberto e provisório, respectivamente. 

Pimenta (2016) demonstra que as prisões no país são 

habitadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, 

jovens, negras e de baixa escolaridade, especialmente entre 

indivíduos em maior vulnerabilidade social. O sistema penal 

desde sua origem é direcionado à repressão, não oferecendo 

condições de oportunidade e construção de projetos de vida. 

Além disso, acrescenta que na realidade brasileira, o sistema 

prisional é marcado por celas lotadas, péssimas condições 

humanas, pouca oferta de educação e trabalho. Na Paraíba, a 

superlotação também é uma realidade. A maioria as pessoas 

privadas de liberdade estão confinadas no mesmo espaço, sem 

qualquer divisão por faixa etária, separados pelos muros das 

prisões e invisíveis pela sociedade. 

Solha e Gualleguillos (2015) ressaltam que o 

envelhecimento poderá ocasionar doenças crônicas 

degenerativas, causando impacto na qualidade de vida e as 

condições de encarceramento agravam ainda mais à saúde das 

pessoas idosas. Alguns idosos, ao serem privados de liberdade, 

já possuem problemas de saúde e sofrimento psíquico que 

podem aumentar pela precariedade das condições de moradia, 

alimentação e da saúde. Sendo assim, podem ter a saúde física 
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e mental comprometida ao se comparar com as pessoas no 

geral (VALIM; GUERRA, 2018).  

O ambiente prisional contribui para o adoecimento e a 

própria manutenção da saúde (OLIVEIRA; COSTA; 

MEDEIROS, 2013). Considera-se, ainda, que o envelhecimento 

pode ocorre de forma acelerada devido à estrutura das 

instituições, contribuindo para que as perdas da população 

idosa no sistema prisional sejam ainda mais significativas. Isto 

tem relação com o pouco tempo de vida para ocorrer 

readaptação ou recuperação, que pode ocorrer o agravamento 

da saúde com o ambiente degradante (SANTOS, 2018). 

Lermen e colaboradores (2015) chamam atenção das 

políticas de saúde no país que possuem três marcos 

importantes com a Lei de Execução Penal, PNSSP e PNAISP, 

sem negar outros avanços para a garantia dos direitos sociais 

na saúde no sistema prisional. 

Na Paraíba, o estudo de Oliveira e colaboradores (2013), 

que versou sobre o significado do envelhecimento para idosos 

encarcerados, realizou entrevistas com 11 pessoas idosas, na 

faixa etária entre 60 e 65 anos. Os resultados demonstraram 

que o significado do envelhecimento é permeado pelo cansaço 

e limitações, sinônimo de declínio, auto discriminação e 

sentimento de desvalorização profissional. No relato dos 

participantes, envelhecer no encarceramento esteve associado 

com representações de finitude, cansaço, limitações, 

desvalorização social, não dispor de alimentação necessária, 

dificuldade de interação com os presos mais jovens. Também 

foi apontado que envelhecer significou amadurecer, confiança, 

sabedoria e fé. 
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O ambiente prisional nem sempre é construído para lidar 

com os idosos. A pesquisa de Santos (2018) explorou a 

situação das pessoas idosas encarceradas no sistema prisional 

do estado do Ceará, onde existe penitenciária destinada 

atender ao público vulnerável como idosos, deficientes e LGBT. 

Foi identificada a combinação de múltiplos fatores que tornam 

os idosos, na penitenciária, mais vulneráveis, demandando 

políticas públicas específicas, que garantam condições 

compatíveis com os direitos humanos. Na Costa Rica, o estudo 

de Goméz e colaboradores (2019) mostrou a importância de um 

Centro de Atendimento Institucional para Idosos (CAI Senior 

Adult). Trata-se de um centro penitenciário criado para atender 

idosos, possuindo uma população que variada de 150 a 170 

pessoas. Contudo, serviços similares são escassos na maioria 

dos países. 

O envelhecimento é uma característica da atualidade, 

inclusive no sistema prisional. A população idosa possui 

necessidades diversas da população não idosa, merecendo 

estudo sobre as penitenciárias, por se tratar de pessoas mais 

vulneráveis à violação de direitos do que os mais jovens 

reclusos (GHIGGI, 2020). Nesse sentido, se faz necessário 

estudos que evidenciem a ausência de políticas públicas 

específica no cárcere, como também estudos referentes às 

vulnerabilidades em razão das faixas etárias nas unidades 

prisionais. 
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CONCLUSÕES 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial 

e tem suscitado investigações e análises em diversos 

contextos, incluindo o sistema prisional. Este estudo evidenciou 

o perfil das pessoas idosas privadas de liberdade no sistema 

prisional paraibano. 

A maioria das pessoas idosas são do sexo masculino, 

embora tenha ocorrido, nos últimos anos, o aumento de 

mulheres privadas de liberdade. Dentre as pessoas idosas, 

destaca-se que a maioria estava cumprindo pena em regime 

provisório e semiaberto. Neste cenário, é importante considerar 

que as pessoas idosas privadas de liberdade são mais 

suscetíveis a ter problemas de saúde quando comparada com 

a população em geral privada de liberdade. Embora o estudo 

tenha discorrido sobre o perfil das pessoas idosas privadas de 

liberdade, as análises foram limitadas ao sexo, faixa etária e 

regime prisional. Assim, como limitação, destaca-se a ausência 

de dados sobre renda, escolaridade e raça. 

Em estudos futuros, sugere-se a análise de tais 

variáveis. Além disso, ressalta-se a importância de estudos 

epidemiológicos sobre as condições de saúde das pessoas 

idosas no sistema prisional, bem como a necessidade de 

políticas públicas que considerem as especificidades deste 

grupo etário. A pesquisa desperta para outros conhecimentos 

sobre o processo de senescência das pessoas privadas de 

liberdade, separadas pelos muros das prisões e invisíveis pela 

sociedade. 
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RESUMO: Objetivou-se caracterizar a produção cientifica 
acerca do suicídio em pessoas idosas, em periódicos online. 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca pelos 
artigos foi realizada no mês de agosto de 2020, através da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados da 
Analysis and Retrievel System Online, Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Base de Dados 
em Enfermagem e Scientifie Electronic Library Online. Para 
potencializar a coleta de dados, os descritores utilizados foram 
“idoso’’ e “suicidio”. Foi selecionada uma amostra de 17 artigos. 
Após a análise das publicações, foram encontradas duas 
categorias temáticas: I - Fatores de risco para o suicídio na 
pessoa idosa; II - O idoso suicida: limites e desafios. Os 
resultados encontrados demonstram a ligação do suicídio na 
pessoa idosa com o processo do envelhecimento, considerando 
os diversos fatores de riscos como a fragilidade, o abandono e 
o isolamento social, culminando em pensamentos de 
autodestruição. Considerando que o Brasil possui quantitativo 
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ainda restrito de publicações sobre a presente temática, sugere-
se o desenvolvimento de novas pesquisas, sobretudo com 
metodologias mais robustas para investigação desse 
fenômeno, com o intuito de avançar e aprofundar o 
conhecimento acerca do suicídio na pessoa idosa. 
Palavras-chave: Idoso. Suicídio. Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O suicídio pode ser definido como uma situação 

complexa, sendo influenciado por diversos fatores, como a 

própria ação limitante do processo de envelhecimento, somado 

a presença de doenças e/ou fragilização dos laços familiares, 

que corroboram para somatização de problemas psicológicos, 

influenciando o pensamento suicida nesta população 

(TEIXEIRA; MARTINS, 2018; MENECHEL et al., 2015). 

Considerado um grande problema de saúde pública, sobretudo 

na população idosa, o suicídio vem crescendo em nível 

mundial, como ratifica a própria Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que aponta alta prevalência de suicídio na faixa etária 

acima dos 70 anos, em quase todo o mundo, evidenciando que 

o envelhecimento aumenta as chances do suicídio (OMS, 

2018). 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais - Quinta Edição (DSM-V), considera-se 

como critérios diagnósticos da depressão, pensamentos de 

mortes recorrentes, medo da morte, ideação suicida com ou 

preparação de um plano da morte (DSM-V, 2014). Frente aos 

conceitos abordados, é importante salientar que a ideação 

suicida emerge como um conjunto de fatores envolvendo 

pensamentos, desejos e ideais contra a própria vida, sendo 
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necessária uma abordagem que garanta a qualidade de vida e 

a saúde da pessoa idosa (OLIVEIRA et al., 2018). 

Condiderando as estatísticas que apontam a prevalência 

do comportamento suicida na população idosa, salienta-se 

ainda que há subnotifições atreladas a tal problema, 

principalmente pela carência de serviços de saúde direcionados 

a prestação de assistência holística e integral, nos referidos 

casos (CRISTOVÃO; SOUZA; TEIXEIRA, 2018). 

 Ressalta-se que o Brasil encontra-se entre os países 

que mais registram números absolutos de suicídios. 

Anualmente, estima-se cerca de 11 mil pessoas vitimadas por 

suicídio. Em 2018 foram registrados oficialmente 11.353 

suicídios no país, uma média de 31 mortes por dia. No tocante 

à população idosa, só em 2018, foram registrados 2.084 óbitos 

por suicídio (BRASIL, 2020). 

Um fato a ser observado é que para cada suicídio, 

observa-se de 10 a 20 tentativas, as quais são constatadas em 

serviços de urgência e emergência. Tais atendimentos 

deveriam ser realizados por profissionais experientes na 

abordagem, a fim de prosseguir o acompanhamento continuado 

ao idoso, para minimizar atos futuros e melhorar a qualidade de 

vida do mesmo, enfatizando suporte familiar, psicológico, 

espiritual e físico (CONTE; CRUZ, 2015). 

Determinadas circunstâncias e fatores convergem para a 

fragilidade na pessoa idosa, potencializando o risco de suicídio, 

tais como: o sofrimento desencadeado por doenças crônico-

degenerativas, perdas da capacidade funcional, ausência de 

afeto familiar, abandono, solidão, violências ocorridas durante 

a trajetória da vida e depressão. Diante do exposto, é 

necessário o estabelecimento de ações em saúde voltadas a 

prevenção do suicídio nesta população, visto que a intenção ao 



PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DO SUICÍDIO EM PESSOAS IDOSAS 

913 
 

ato suicida se manifesta de forma indireta, por meio de relatos 

que envolvem a perda do sentido em permanecer vivo e o 

cansaço de viver (TEIXEIRA; MARTINS, 2018; MENECHEL et 

al., 2015). 

Nessa perspectiva, destaca-se que a prevenção ao 

suicídio é realizada através do suporte integral, por meio de 

uma atenção diferenciada a pessoa idosa, com atuação da 

família, dos serviços de saúde e da própria comunidade. A 

literatura aponta fatores preventivos como a valorização da 

religiosidade, o estilo de vida otimista, a satisfação com a vida 

e o investimento na autonomia e o poder dos relacionamentos 

e da comunicação, além de tratamento farmacológico 

acompanhado para transtornos mentais como a depressão 

(MINAYO; FIGUEIREDO; MANGAS, 2017). 

De acordo com Scalco (2016), o cuidado deve objetivar 

a prevenção do ato suicida através da efetivação de técnicas de 

promoção e interferência no âmbito da prevenção em saúde, 

para pacientes idosos que já apresentaram comportamento 

suicida recente. 

Nessa perspectiva, o presente estudo tem grande 

relevância, considerando a caracterização dos fatores que 

influenciam o suicídio na pessoa idosa, de modo que a 

investigação desses fatores determinantes e condicionantes, 

direcionam para um maior entendimento desse processo, assim 

como para a elaboração de estratégias preventivas dos 

mesmos. 

Frente ao exposto, o presente estudo objetivou 

caracterizar a produção cientifica acerca do suicídio em 

pessoas idosas, em periódicos online. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

  Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cuja 

metodologia envolve a investigação sistematizada sobre 

determinado problema no campo científico, com o intuito de 

identificar as possíveis lacunas do conhecimento. A revisão 

integrativa é um procedimento que proporciona a síntese de 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados 

de estudos significativos na prática (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

  Com a finalidade de realizar essa revisão, foram 

delimitadas as seguintes etapas metodológicas: elaboração da 

questão norteadora; busca ou amostragem na literatura 

(seleção do material); coleta de dados; análise crítica dos 

estudos incluídos; discussão dos resultados e apresentação da 

revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Para subsidiar a construção do presente estudo, 

elaborou-se as seguintes questões norteadoras: Qual a 

prevalência de suicídio na população idosa, bem como seus 

fatores de riscos? quais os limites e desafios e serem 

enfrentados frente a essa problemática?  

A busca pelos artigos foi realizada no mês de agosto do 

corrente ano, através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

utilizando-se as bases de dados: Analysis and Retrievel System 

Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados em Enfermagem  

(BDENF) e  Scientifie Electronie Library Online (SCIELO). Por 

conseguinte, averiguou-se os Descritores em Ciências da 

Saúde (Decs), depois disso aplicou-se a busca avançada, 

atrelando-se os descritores juntamente ao operador AND. A 

busca foi realizada da seguinte forma: idoso AND suicídio. A 

princípio encontrou-se 11.682 artigos científicos. 
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Em seguida, aplicou-se os seguintes critérios de inclusão 

para seleção da amostra final: texto completo disponível, que 

abordassem o tema no título ou resumo, idioma português, 

publicados entre o período de 2015 a 2019. Ao final, foi 

delimitada uma amostra de 17 artigos. 

Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e 

analisados. Na sequência, os dados obtidos por meio do 

material reunido (oriundo dos trechos extraídos das 

publicações) foram organizados em planilhas, com 

agrupamento das informações, de acordo com a relevância e a 

equivalência das categorias temáticas que configuram o 

objetivo principal do estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo abordou 17 artigos que versaram sobre a 
temática “Produção científica acerca do suicídio em pessoas 
idosas”, segundo o quadro 1 explanado a baixo: 

Quadro1- Distribuição da amostra contemplando título, base de 
dados, periódico e ano de publicação entre o período de 2015 
a 2019. 
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TÍTULO BASE DE 

DADOS 

PERIÓDICO/ANO 

Estudo das publicações cientificas 

(2002-2017) sobre a ideação 

suicida, tentativas de suicídio e 

autonegligência de idosos 

internados em instituições de 

longa permanecia 

LILACS 

  

Ciências e Saúde coletiva 

2019 

O suicídio de idosos em Teresina: 

fragmentos de autópsias 

psicossociais  

LILACS 

  

FRACTAL: revista de 

psicologia 2018 

Ideação e tentativa de suicido de 

mulheres idosas no nordeste 

brasileiro 

MEDLINE Revista brasileira de 

enfermagem 2018 

Caracteríscas sociodemograficas 
e serie temporal de mortalidade 
por suicídio em idosos no estado 
da Bahia, 1996-2013 

LILACS 

  

Epidemiologia e serviço de 
saúde 2018 

Perfil sociodemográfico  de idosos 
vítimas de suicídio em um estado 
do nordeste brasileiro 

BDENF Revista baiana de 
enfermagem 2018 

Narrativas de familiares sobre o 
suicídio de idosos em uma 
metrópole amazônica 

MEDLINE Revista de saúde pública 
2017 
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Comportamento suicida de idosos 
institucionalizados: história de vida 

LILACS 

  

Revista de saúde coletiva 
2017 

Análise espaço-temporal da 
mortalidade por suicídio em idosos 
no Brasil 

LILACS 

  

Revista brasileira de 
geriatria e gerontologia 
2017 

Câncer e suicídio em idosos: 
determinantes psicossociais do 
risco, psicopatologia e 
oportunidade para prevenção 

MEDLINE Ciência e saúde coletiva 
2017 

A intoxicação por psicofármacos 
com motivação suicida: uma 
caracterização em idosos 

LILACS 

  

Revista brasileira de 
geriatria e gerontologia 
2017 

Tédio enquanto circunstância 
potencializadora de tentativas de 
suicídio na velhice 

SCIELO Revista Estudos de 
Psicologia 

2016 

Instrumentos, estratégias e 
método de abordagem qualitativa 
sobre tentativas e ideações 
suicidas de pessoas idosas 

MEDLINE Revista Ciência e Saúde 
Coletiva 

2015 

Influência dos problemas e 
conflitos familiares nas ideações e 
tentativas de suicídio de pessoas 
idosas 

MEDLINE Revista Ciência e Saúde 
Coletiva 

2015 
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A partir da inspeção dos artigos listados no quadro 1, 

observou-se prevalência da base de dados MEDLINE (47%), 

seguida pela LILACS (41%), BDENF (1%) e SCIELO (1%), 

conforme observa-se na figura 1. 

  

E possível superar ideações e 
tentativas de suicídio? Um estudo 
sobre idosos 

MEDLINE Revista Ciência e Saúde 
Coletiva 

2015 

Vivências subjetivas de idosos 
com ideação e tentativa de 
suicídio 

MEDLINE Revista Ciência e Saúde 
Coletiva 

2015 

Encontros ou Desencontros: 

histórias de idosos que tentaram 

suicídio e a Rede de Atenção 

Integral em Porto Alegre/RS, 

Brasil 

MEDLINE Revista Ciência e Saúde 

Coletiva 

2015 

Estudo descritivo das tentativas de 

suicídio na população idosa 

brasileira, 2000-2014 

LILACS Revista Ciência e Saúde 

Coletiva 

2015 
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Figura 1- Distribuição da amostra considerando as bases de 

dados.  

 
               Fonte: Pesquisa direta. 2020 

No que se diz a respeito do ano de publicação, a 

pesquisa indicou que 2015 apresentou maior número de artigos 

científicos publicados com 35%, seguido pelo ano de 2017 com 

29%, e 2018 com 24%, conforme destaca a figura 2. 

  

8 (47%)

7 (41%)

1 (1%)
1 (1%)

Base de dados

MEDLINE

LILACS

BDENF

SCIELO
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Figura 2 - Distribuição da amostra considerando o ano 

de publicação. 

 
    Fonte: Pesquisa direta. 2020 

Em relação aos periódicos, observou-se um maior 

destaque para a Revista Ciências e Saúde coletiva, com 9 

produções (52,9%), e com duas produções (11,8%) a  Revista 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 

No que se refere às categorias temáticas, destaca-se 

que emergiram duas categorias, discutidas a seguir: 

 Categoria I – Fatores de risco para o suicídio na pessoa 

idosa 

O uso de psicofármacos aumenta o risco de suicídio na 

pessoa idosa, visto que pode convergir para um processo de 

intoxicação, que afeta as funções mentais e emocionais da 

pessoa idosa, ocasionando o autoextermínio. Além disso, o 

sofrimento desencadeado por enfermidades crônicas, perdas 

da capacidade funcional e abandono, são fatores que culminam 

em fragilidade na velhice, potencializando o risco de suicídio 

6 (35%)

5 (29%)

4 (24%)

1 
(5,9%)

1 
(5,9%)

Ano de publicação

2015

2017

2018

2019

2016
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(DO NASCIMENTO CARVALHO et al., 2017; TEIXEIRA; 

MARTINS, 2018). 

Assim como o suicídio, o câncer é um grande problema 

de saúde pública, sendo uma  doença incurável, que pode 

desencadear estresse e angustia, levando a quadros de 

ansiedade, gerando comportamento suicida, cujos os idosos 

são mais acometidos. Além disso, tal problema também  

ocasiona riscos de lesões e piora de outras doenças 

preexistentes, afetando o bem-estar, a autoestima, e a 

funcionalidade da pessoa idosa, corroborando para 

potencializar tendências autodestrutivas, podendo levar ao 

suicídio (SANTOS, 2017). 

O processo de institucionalização também emerge como 

um fator de risco para o suicídio, expressado por tentativas, 

ideações e autonegligências em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs), com falta de privacidade e  

ausência de uma rotina motivadora, gerando rompimento dos 

laços familiares, fragilidade e solidão (MINAYO; FIGUEIREDO; 

MANGAS, 2019).  

No Brasil, a prevalência de suicídio é maior no sexo 

feminino, devido eventos traumáticos ao longo da vida, como: 

violência física, intrafamiliar, sexual e matrimonial, aborto, 

depressão pós-parto, transtornos alimentares, depressão, 

dentre outros. A literatura apontam também que, muitas 

mulheres idosas cometem suicídio por si acharem inúteis para 

a sociedade (SILVA et al., 2018). 

Um aspecto a ser considerado, é o modo de convivência 

dos idosos com seus familiares, como são acolhidos por estes 

nesta fase da vida, atrelado a mudanças físicas, emocionais, 

psicológicas e estruturais. Quando inexiste um suporte 

multidimensional neste momento, o idoso começa a sentir-se 
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inútil, sem perspectivas de vida, e partir daí torna-se mais 

vulnerável ao suicídio (SILVA et al., 2015). 

Foi observado nesta revisão, que o tédio é uma condição 

de percepção da vida e de tudo que a cerca como pesado e 

sem estímulos, onde a pessoa idosa é confrontada com 

sentimento de vazio, ausência de sentido no existir e angústia, 

não conseguindo encontrar um caminho de volta,  e por fim, 

considerando a morte como solução do sofrimento psíquico 

(MINAYO; TEIXEIRA; MARTINS, 2016). 

Nesse contexto, é importante destacar a subjetividade 

referida à perspectiva da pessoa: sua opinião, sentimento, 

crença e desejo, visto que tais aspectos influenciam muito na 

qualidade de vida da pessoa idosa, além do modo de viver em 

sociedade e de encarar os problemas impostos pela vida. 

Quando os problemas começam e ser acumulados, no 

momento da velhice os mesmos transbordam e ocasionam 

perda de sentido em viver, levando ao pensamento suicida 

(GUTIERREZ; SOUSA; GRUBITS, 2015).  

Diante dessas ponderações, observa-se a relevância do 

reconhecimento dos fatores de risco para o suicídio na pessoa 

idosa, com vistas a subsidiar um cuidado mais holístico, 

pautado na prevenção ou identificação da tais fatores, assim 

como a elaboração de alternativas que visam facilitar tal 

processo, cujo propósito é melhorar a qualidade de vida da 

pessoa idosa. 

Categoria II – O idoso suicida: limites e desafios 

Com base nos artigos analisados, foi visto que o suicídio 

no idoso apresenta uma elevada prevalência no âmbito 

mundial. Dessa forma, perfil do idoso que comete o suicídio, 

está relacionado a transtornos psicológicos, culminando em 
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abuso de drogas e álcool. É fato também que idosos com 

comportamento suicida, geralmente apresentam determinadas 

características como baixa renda familiar, portadores de 

doenças terminais, aqueles que perderam parentes e amigos 

próximos (CARMO et al., 2018; PINTO; ASSIS, 2015). 

Somado a isso, verifica-se alguns desafios a serem 

enfrentados por idosos com comportamento suicida prévio, 

principalmente aqueles que sofreram abandono familiar por:  

não serem bem compreendidos, apresentar ressentimento sem 

manifestações de afeto e respeito, além de violência física, 

moral e verbal. Desse modo, ratifica-se que muitos familiares 

não observam a devida importância dos sentimentos, 

angustias, medos e necessidades da pessoa idosa (COSTA; 

SOUZA, 2017). 

Ressalta-se ainda que o idoso apresenta sinais 

complexos, de difícil detecção para o suicídio, e somado a isso, 

estes fazem uso de métodos letais e eficazes para cometer o 

ato contra si próprio. Além disso, o perfil distributivo do idoso 

suicida apresenta amplas diferenças no âmbito mundial, 

socioeconômico e regional, alertando acerca dos limites existes 

para detectar precocemente uma tentativa de suicido, ou até 

mesmo evitar morte do próprio (SANTOS et al., 2017). 

No âmbito nacional, a literatura alertou para o 

significativo crescimento do número de idosos que tiram suas 

vidas, especialmente aqueles com idades entre 70-80 anos 

(GOMES et al., 2018). 

É extremamente relevante a aplicabilidade de métodos 

que ajudam os idosos a superação da ideação e tentativas de 

suicido em ambos os sexos, como práticas religiosas, atividade 

física regular, boa estrutura familiar, contato com animais 

domésticos, suporte psicológico, fortalecimento da autonomia, 
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e principalmente, um serviço de saúde qualificado, que inclua a 

muldimensionalidade do cuidar, atentando para os aspectos 

biopsicossocial e espiritual (FIGUEREDO et al., 2015). 

  Em contra partida, enfatiza-se que a  aplicabilidade do 

modelo biomédico e mecanicista, com foco na  doença, e não 

na pessoa, contribui para aumentar a fragilidade dos idosos, em 

relação ao risco do suicídio, fazendo com que a aplicabilidade 

desse modelo, acabe gerando casos de subnotificações, no que 

tange a tentativa de suicídio (CONTE et al., 2015). 

          E cabível entender que, o tema do comportamento 

suicida ainda e considerado um tabu, tanto para os familiares 

como para a idoso que comete o ato, haja vista que estes dois 

grupos apresentam dificuldade de comunicação. Isso ocorre 

muitas vezes, pela falta de profissionais devidamente treinados 

para assistir tais situações, pela falta de sobre a importância da 

temática do suicídio (CAVALCANTE et al., 2015). 

Essas ponderações nos levam a inferir sobre a 

importância da conscientização da prática de suicídio na 

população idosa, contribuindo para a necessidade de políticas 

públicas que visem e abordem tal problema, na superação dos 

desafios e obstáculos a serem enfrentados em tal perspectiva. 

 

CONCLUSÕES  

O artigo em questão abordou uma caracterização da 

produção científica acerca do suicídio na pessoa idosa, em 

periódicos nacionais, no período de 2015 a 2019. Os resultados 

encontrados demonstram a ligação do suicídio na pessoa idosa 

com o processo do envelhecimento, considerando os diversos 

fatores de riscos como a fragilidade, o abandono, o isolamento 

social, culminando em pensamentos de autodestruição. 
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Quanto a análise das categorias temáticas, foi visto que 

o cuidado com a pessoa idosa, acerca do processo de 

envelhecimento natural, é de grande valia, porque, como 

mostrado em vários estudos, o fato do idoso sentir-se 

importante tanto no âmbito social quanto familiar, influencia na 

saúde mental, de modo que, corrobora para o enfrentamento do 

processo de senilidade, promovendo uma melhor qualidade de 

vida. 

Nesse viés, o presente trabalho abordou os limites e os 

desafios do suicídio na pessoa longeva, onde demonstrou que 

existem muitas barreiras nos serviços de saúde no que tange 

ao idoso e a prevenção e promoção à saúde a respeito do 

suicídio. Visto isso, foi observado que o modelo biomédico é um 

grande contribuinte para aumento de casos de subnotificação 

de autoextermínio por parte da pessoa idosa.  

Ademais, relacionado ao perfil expressado pelos 

indivíduos da terceira idade frente ao suicídio, o alto índice de 

tal prática entre essa população mostrou-se elevado em meio 

aos que apresentavam problemas psicológicos, consumo de 

álcool, drogas e os que passaram pela perda de parentes 

próximos. Neste contexto, percebemos que os idosos  são  o 

grupo que necessitam de maior cuidado pois eles ocultam 

muitas vezes as tentativas de suicídio. 

Considerando que o Brasil possui uma quantidade 

pequena de periódicos, no tocante à publicações sobre a 

presente temática, sugere-se o desenvolvimento de novas 

pesquisas, sobretudo com metodologias mais robustas para 

investigação desse fenômeno, com o intuito de avançar e 

aprofundar o conhecimento acerca do suicídio na pessoa idosa. 
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RESUMO: O crescimento da população idosa tornou-se um 
fenômeno mundial. As projeções indicam que para este ano de 
2020 o Brasil ocupará o sexto lugar entre os países com maior 
número de idosos no mundo. Assim, o principal desafio da 
longevidade é a preservação da qualidade de vida, na presença 
das ameaças de restrição da autonomia e da independência. 
Fato, que impulsionou a elaboração de um Projeto de Extensão 
com vista à melhoria da qualidade de vida por meio de 
atividades de educação em saúde que enfatizassem a 
ampliação do conhecimento sobre saúde. O presente trabalho 
objetiva relatar a experiência vivenciada durante as atividades 
de educação em saúde desenvolvidas por meio de um Projeto 
de Extensão com idosos beneficiados por um programa 
habitacional.Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência a respeito do desenvolvimento de ações de 
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educação em saúde realizadas durante a execução de um 
Projeto de Extensão vinculado à Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), campus Cajazeiras- PB. As ações 
realizadas durante o projeto tiveram participação ativa dos 
idosos e incluíram rodas de conversas, orientações individuais, 
dinâmicas e uso de atividades lúdicas que empoderaram os 
mesmos de conhecimentos sobre saúde, proporcionaram o 
aprimoramento de mecanismos para a manutenção da 
independência e autonomia, e serviram como suporte para o 
desenvolvimento do envelhecimento ativo e saudável.  
Palavras-chave: Educação em Saúde. Envelhecimento. Idoso. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo natural e irreversível 

marcado por alterações biológicas e psicológicas, que tendem a 

variar de um indivíduo para  outro, visto a influência do estilo de 

vida e hábitos. O processo de  envelhecimento pode ser 

entendido através da análise da correlação existente entre os 

aspectos biológicos, cronológicos, psicológicos e sociais 

(SOUSA, 2020). Para Fechine e Trompieri (2012) e Oliveira 

(2012), cada ser humano entende o envelhecer de maneira 

particular, tornando-o algo heterogêneo. 

O envelhecimento humano representa um desafio para as 

políticas públicas, uma vez que está presente na sociedade e 

causa grande impacto social. De acordo com Almeida et al. 

(2015), nos últimos anos vem acontecendo uma série de 

transformações no padrão etário da população, que está 

envelhecendo em números consideráveis, especialmente nos 

países da América Latina, a exemplo do Brasil. Isso se dá pela 



PROMOVENDO ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL ENTRE 
IDOSOS BENEFICIADOS POR UM PROGRAMA HABITACIONAL: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

930 
 

diminuição da fecundidade e mortalidade, ocasionando assim a 

elevação do número de idosos. 

No Brasil, de acordo com dados mais atuais, o número de 

idosos é de aproximadamente 30 milhões, isso equivale a uma 

parcela de 18% do total da população (IBGE, 2017). Além disso, 

projeções apontam que para este ano de 2020, o Brasil ocupará 

o sexto lugar entre os países com maior número de idosos, o 

número de pessoas com idade acima de 60 anos deverá exceder 

41,5 milhões (ERVATTI; BORGES; JARDIM, 2015). 

Em virtude do crescimento da população idosa, 

problemas relacionados à diminuição da funcionalidade se 

tornam mais frequentes. O declínio da capacidade funcional 

geralmente ocorre de forma lenta e global, o que dificulta a 

realização de atividades. Isso ocorre em consequência do 

processo de envelhecimento, que pode resultar em condições 

desagradáveis ao bem-estar do indivíduo, ocasionando 

dependência, fragilidade, risco elevado de quedas, 

institucionalização e morte. Essas condições acarretam em 

complicações que necessitam de cuidados de longa duração 

(SOUSA, 2020; SANTOS; PAVARINI; BARHAM, 2011). 

Embora o processo de envelhecimento não esteja, 

necessariamente, relacionado a enfermidades e 

incapacidades, indivíduos idosos são frequentemente 

acometidos por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

e outros agravos, devido, principalmente, às alterações 

morfofuncionais e psicológicas que não apenas favorecem o 

surgimento de múltiplas comorbidades, mas também 

comprometem a independência e autonomia desses indivíduos 

(SILVA et al., 2015).  
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Diversos estudos têm projetado um crescimento 

significativo da população idosa funcionalmente incapacitada. 

Este fenômeno tem chamado a atenção devido ao aumento de 

morbidades e mortalidade. Assim, surgem as perdas funcionais 

do organismo, as quais provocam alterações no estilo de vida 

dos idosos. Diante disso, o principal desafio da longevidade é 

a preservação da qualidade de vida, na presença das ameaças 

de restrição da autonomia e da independência, causadas pela 

deterioração da saúde e pelo empobrecimento da vida social 

(OLIVEIRA, 2019; MILLÁN-CALENTI et al., 2010). 

Essa realidade impulsionou a elaboração de um Projeto 

de Extensão com o objetivo de incentivar a mudança de 

atitudes dos idosos visando o envelhecimento ativo e saudável 

com mais qualidade de vida, por meio de atividades de 

educação em saúde que enfatizassem a ampliação do 

conhecimento sobre a saúde. Para realização do projeto foi 

indicado o Condomínio “Cidade Madura”, localizado no 

município de Cajazeiras-PB, o qual se insere no Programa de 

Habitação criado pelo governo do Estado da Paraíba e a 

Companhia Estadual de Habitação Popular (CEHAP). 

A Universidade Federal de Campina Grande, por sua 

própria natureza e missão, é uma instituição que se coloca a 

serviço do desenvolvimento integral do ambiente onde está 

inserida e de toda a sociedade, contribuindo permanentemente 

para a democratização do saber, buscando dinamizar a 

integração da Universidade com a sociedade. 

Nesse caminho, a proposta de desenvolver ações com 

idosos não institucionalizados e beneficiados por um programa 

habitacional, proporciona o aprimoramento de mecanismos 
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para a manutenção da independência e autonomia, além de 

servir como suporte para o desenvolvimento do 

envelhecimento ativo e saudável, melhora a qualidade de vida 

da população idosa, amplia o campo de pesquisa para os 

alunos e proporciona o desenvolvimento da criatividade para 

aplicação de novas metodologias e ações. O Condomínio 

“Cidade Madura” foi escolhido como local para execução das 

ações por acolher idosos que necessitam de cuidados 

relacionados à prevenção de doenças. 

Importa destacar que há muito tempo, a educação em 

saúde é utilizada como uma das estratégias para garantir o 

desenvolvimento de ações de controle e prevenção de 

doenças, particularmente junto aos indivíduos mais vulneráveis 

da população, como os idosos. Porém, apesar disso, a 

educação em saúde demonstra fragilidade em sua implantação 

e os serviços de saúde utilizam pouco essa estratégia como 

modo de prevenção de doenças e agravos à saúde (LEITE et 

al., 2010). 

Nesse contexto, a assistência à saúde deve ultrapassar 

o prolongamento da vida e garantir que o indivíduo permaneça 

autônomo e independente pelo maior tempo possível. Isso se 

dá a partir da avaliação holística da pessoa idosa, que tem 

como objetivo principal a manutenção da capacidade funcional 

(OLIVEIRA, 2020).  

Logo, as ações de educação em saúde favorecem a 

construção do conhecimento dos idosos de forma a incentivá-

los como protagonistas do processo saúde-doença, através da 

partilha de experiências e construção de novos saberes. Assim, 

visualiza-se a educação em saúde como prática integradora do 
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cuidado, possível de ser desenvolvida por todos os 

profissionais de atenção à saúde (GARCIA, 2020). 

Destarte, o presente estudo tem relevância e trouxe 

contribuições para a Enfermagem e demais profissionais da 

saúde, pois ao se relatar a experiência acerca de ações de 

educação em saúde desenvolvidas por integrantes de um 

projeto de extensão foi possível refletir sobre a importância de 

se promover atividades para o público idoso a fim de 

proporcionar melhor qualidade de vida e um envelhecer ativo e 

saudável. 

Portanto, o objetivo desse trabalhado  é descrever um 

relato de práticas de educação em saúde desenvolvidas por 

meio de um projeto de extensão universitária com idosos 

beneficiados por um programa habitacional, no sentido de 

promover o envelhecimento ativo e saudável. 

 

METODOLOGIA 

 

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

experiência, a respeito do desenvolvimento de ações de 

educação em saúde realizadas durante a  execução de um 

Projeto de Extensão vinculado à Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), campus Cajazeiras-PB, o qual 

intitula-se “Educação em Saúde: promovendo o 

envelhecimento ativo e saudável entre idosos beneficiados por 

um programa habitacional”. O projeto foi desenvolvido no 

período de 15 de Maio de 2017 a 29 de Dezembro de 2017.  

O projeto de extensão, sobre o qual foram relatadas as 

suas ações, foi desenvolvido no Condomínio “Cidade Madura” 
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localizado no município de Cajazeiras. O referido município 

situa-se no Sertão do Estado da Paraíba a aproximadamente 

468 quilômetros de João Pessoa, Capital do Estado. Este 

município foi escolhido por sediar a Universidade Federal de 

Campina Grande a qual os autores em questão encontram-se 

inseridos.  

De acordo com o último censo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de 

Cajazeiras possui 58.446 habitantes, sendo 52,2% (30.508) da 

população composta por mulheres e 47,8% (27.938) por 

homens. Desse número total de habitantes, 7.539 (12,85%) 

são pessoas com 60 anos ou mais. O município corresponde 

ao oitavo mais populoso da Paraíba, sua área territorial é de 

aproximadamente 566km2 (IBGE, 2010). 

Importa destacar que o Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/2013) em seu artigo 37 trata especificamente da 

Política de Habitação enfatizando que o idoso tem direito à 

moradia digna, no seio da família ou não, em instituições 

públicas ou privadas que mantenham padrões compatíveis às 

suas necessidades (BRASIL, 2003). Com isso, o governo do 

Estado da Paraíba e a Companhia Estadual de Habitação 

Popular desenvolveram o Programa de Habitação denominado 

Condomínio “Cidade Madura” visando a promoção do acesso 

à moradia adequada para pessoas com idade igual ou superior 

a 60 anos. Trata-se de um condomínio fechado com 40 

residências, cada uma com 54m² de área, localizado na Rodovia 

Governador Antônio Mariz – BR 230. Além de ser idoso, para 

habitar o condomínio, é preciso ter uma renda de até cinco 

salários mínimos, morar só ou com o cônjuge e ser independente. 
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O Condomínio “Cidade Madura” foi inaugurado na 

cidade de Cajazeiras no mês de março de 2016, sendo assim 

um projeto pioneiro e o terceiro a ser implantado no Estado da 

Paraíba. A época,  o condomínio contava com 46 pessoas, 

entre homens e mulheres, destes, 44 são idosos. Dessa 

maneira, foram incluídos nas ações idosos que concordaram 

participar espontaneamente e que estavam disponíveis, 

independente da idade e do tempo de moradia. 

No entanto, indiretamente, outras pessoas foram 

beneficiadas com as ações executadas durante o projeto, como 

funcionários do condomínio e pessoas do convívio dos idosos, 

embora não fosse considerado o público alvo. Além de 

auxiliarem no processo de construção do conhecimento, os 

participantes desse projeto atuaram como agentes 

disseminadores de informações e auxiliaram na mudança do 

comportamento individual e do meio ambiente de uma forma 

mais ampla. 

É necessário informar que os idosos eram comunicados 

previamente quanto à realização das ações, com o objetivo de 

garantir o maior número possível de participantes em todos os 

momentos do projeto. 

 

RELATO DAS AÇÕES 

 

O referido projeto teve caráter intervencionista e buscou 

fortalecer o vínculo da universidade com a comunidade. Para o 

seu desenvolvimento utilizou-se uma metodologia 

problematizadora, participativa e interativa que permitiu 

contribuir com o empoderamento da população idosa, em um 
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processo educacional com enfoque na promoção da saúde e 

prevenção de doenças, assim como na melhoria da qualidade 

de vida dos sujeitos envolvidos. 

Contudo, foram realizadas ações a fim de promover um 

envelhecimento ativo e saudável. As ações incluíram rodas de 

conversas, orientações individuais, entrevistas, atividades 

lúdicas e exposição didática voltadas para as seguintes 

temáticas: automedicação, violência contra o idoso, 

autoestima, atividade física, quedas em idosos, adaptação e o 

reconhecimento do processo de envelhecimento, 

espiritualidade, alimentação saudável, hiperdia (Hipertensão 

Arterial e Diabetes), prevenção de acidentes domésticos e 

osteoporose. Foram realizadas no âmbito do Condomínio, seja 

em ambientes individuais ou coletivos, e contou com o 

acompanhamento e supervisão periódica da Professora 

coordenadora do projeto e das professoras orientadoras. 

 

Figura 1. Exposição didática do projeto aos moradores do 

Condomínio Cidade Madura.  

 

Fontes: arquivos do projeto, 2017.  
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Em um primeiro momento houve apresentação do 

projeto, visita técnica, a qual foram quantificados os números 

de idosos residentes, o reconhecimento do condomínio no que 

diz respeito à estrutura física e rotinas estabelecidas. Nesse 

momento, após conhecermos os moradores, os mesmos foram 

abordados coletivamente e questionados sobre a 

disponibilidade e interesse em participar das ações do projeto. 

Ademais, em um segundo momento, para o  

cumprimento das atividades do projeto, os alunos (bolsista e 

voluntários) foram convidados a participar de encontros 

sequenciais a fim de receber capacitações sobre as temáticas 

propostas a serem abordadas entre os idosos, já citadas 

anteriormente. Destaca-se que as capacitações incluíram 

atividades de leitura e discussão de artigos, manuais e outras 

bibliografias, produção de materiais didáticos para serem 

utilizados nas ações e discussão sobre as metodologias mais 

apropriadas para permitir o envolvimento dos idosos.   

As ações educativas em saúde foram realizadas 

semanalmente, sob a supervisão das professoras e ocorreram 

através de rodas de conversas, orientações individuais e 

atividades lúdicas mantendo o grupo em semicírculo (quando 

necessário), o que permitiu maior contato e integração entre os 

alunos e os participantes. Foram utilizados recursos 

audiovisuais, incluindo cartazes, panfletos, projetor de 

multimídia e vídeos.  
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Figura 2. Cartaz abordando o tema da violência contra a 

pessoa idosa.  

 
Fontes: arquivos do projeto, 2017. 

 

Realizou-se atividades grupais  periódicas de 

orientações sobre o processo de envelhecimento, prevenção 

de doenças e acidentes visando o autoconhecimento e o 

autocuidado entre os idosos, para conhecer, identificar e agir 

mediante os principais agravos que acometem a população 

idosa, assim como atividades a serem executadas no sentido 

de promover o envelhecimento saudável dos idosos, fortalecer 

a autonomia e independência e estimular o desenvolvimento 

cognitivo através de atividades lúdicas. 

A educação em saúde é válida quando se objetiva 

orientar determinado público a respeito de temas diretamente 

relacionados com bem estar e saúde. A partir do primeiro 
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contato com os idosos e durante as reuniões realizadas pelas 

integrantes do projeto, foram elencados os temas a serem 

discutidos sobre saúde e bem estar entre os idosos tais como 

a automedicação, prática de atividade física e alimentação 

saudável entre outros.  

Alguns moradores estavam presentes em todas as 

ações e participaram ativamente destas. Buscou-se trabalhar 

com rodas de conversa por se tratar de uma metodologia de 

fácil aplicabilidade e melhor interação entre o público e os 

organizadores das ações. Além disso, optou-se por utilizar uma 

linguagem adequada que facilitasse a compreensão destes, 

além de metodologias que possibilitassem o entendimento do 

processo de envelhecimento e o relacionasse aos fatores que 

cercam o indivíduo, como as crenças, valores, normas e estilo 

de vida. Assim, a implementação de novas ações foram 

idealizadas de acordo com as necessidades dos idosos. 

Contudo, apesar de proporcionar dinamicidade, viu-se a 

necessidade de mesclar a forma de abordagem dos conteúdos, 

devido à redução da assiduidade do público para com as ações 

grupais, com isso passaram a ser discutidos também através 

de orientações individuais, acrescidas das atividades lúdicas 

planejadas anteriormente. Isso proporcionou melhor adesão às 

práticas educativas objetivadas pelo projeto em decorrência da 

adaptação à realidade de cada idoso. Na abordagem 

individualizada, observou-se maior disponibilidade e atenção, o 

que acarretou em melhores resultados quanto à aprendizagem 

dos temas abordados.  

Determinou-se que ao final de cada ação seriam 

desenvolvidas atividades lúdicas, como jogos, dinâmicas e 
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reflexões a fim de obter retorno quanto aos conteúdos 

abordados.  

 

Figura 3. Jogo da memória sobre o tema alimentação saudável 

e não saudável. 

 
Fontes: arquivos do projeto, 2017. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

O processo de envelhecer na espécie humana 

compreende-se de forma natural e irreversível, o qual constitui 

uma perda na estrutura e na funcionalidade do organismo 

(SOUSA, 2020). Além disso, tal processo varia de acordo com 
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cada indivíduo de forma gradativa ou acelerada bem como 

depende de outros fatores como estilo de vida, fatores 

socioeconômicos e culturais, além das doenças crônicas 

(FECHINE, 2012).  

A senescência ocorre de duas formas, a bem-sucedida e 

a usual. Caracteriza-se como senescência bem sucedida, o 

processo de envelhecer que mantém as funções vitais mesmo 

que ocorram perdas; já o processo usual, ocorre quando 

apresenta perda progressiva – embora não resulte em 

incapacidade – mas existem limites. No entanto, o envelhecer 

senil (senilidade) é o processo patológico, no qual apresenta 

incapacidades decorrentes dos agravos que acometem os 

sistemas (DANTAS, 2020).  

Apesar das inúmeras alterações fisiológicas 

desfavoráveis para a manutenção da qualidade de vida, 

existem algumas estratégias que atuam retardando o 

aparecimento dessas modificações, tais como a adoção de um 

estilo de vida saudável, com prática regular de atividade física 

e uma alimentação balanceada, pois contribuem para 

manutenção de um adequado nível funcional dos sistemas 

orgânicos, além da amenização das alterações inerentes ao 

processo de envelhecimento humano. 

A prática de atividades lúdicas realizadas durante as 

ações foi uma excelente estratégia para promover a mudança 

no estilo de vida dos idosos. Este tipo de estratégia de 

educação em saúde está intimamente associada com a 

diminuição do uso de serviços de saúde e de medicamentos. É 

importante salientar que as atividades lúdicas também estão 

relacionadas com momentos de bem-estar físico, mental e de 
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interação interpessoal. Isso pode propiciar melhora significativa 

na qualidade de vida de idosos, além do fortalecimento da 

autonomia, autoestima, descontração, reflexão e melhor 

compreensão do tema em discussão (CASTRO, 2016; 

GUIMARÃES, 2016; FOLTRAN, 2020). 

Assim, foi possível avaliar o interesse, a capacidade de 

absorção, reprodução das informações e o desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo. Ademais, verificou-se que as atividades 

lúdicas proporcionaram entretenimento, o que facilitou o 

processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais prazeroso. 

A efetivação de atividades dinâmicas englobando a educação 

em saúde impulsiona os idosos ao que tange o 

desenvolvimento das suas habilidades físicas, emocionais, 

socias e cognitivas (NASCIMENTO, 2020)  

Além das consequências positivas advindas do uso do 

lúdico, os participantes tinham sua autonomia como algo 

indispensável, fato este que estimulou o idoso a ser o 

protagonista no processo de autocuidado. De acordo com 

Garcia (2020), os processos de ensino-aprendizagem 

capacitam os idosos tornando-os agentes reprodutores de 

conhecimentos em sintonia com sua realidade, comunidade e 

vivência.   

Optou-se por utilizar uma linguagem adequada que 

facilitasse a compreensão, além de metodologias que 

possibilitassem o entendimento do processo de envelhecimento 

e o relacionasse aos fatores que cercam o indivíduo, como as 

crenças, valores, normas e estilo de vida. Assim, a 

implementação de novas ações foram idealizadas de acordo 

com as necessidades dos idosos (GARCIA, 2020). 
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Durante as abordagens, buscou-se associar o saber 

popular com o conhecimento científico, pois ao passo que se 

considerou o conhecimento prévio dos participantes, obteve-se 

o estabelecimento do vínculo e melhor adesão das práticas que 

contribuíram com a melhoria e manutenção da qualidade de 

vida. De acordo com Mallmann (2015), as intervenções 

educativas devem considerar o modo de pensar e viver dos 

participantes, pois, frequentemente, são confundidas com a 

transmissão de informação em saúde, o que desconsidera o 

saber popular. Assim, o conhecimento popular ganha 

importância, uma vez que os conteúdos e ações partem do 

senso comum e do contexto em que vivem os participantes, a 

fim de potencializar as suas capacidades e incentivar as 

mudanças. 

Um aspecto relevante observado durante o projeto foi à 

construção do vínculo com os moradores do Condomínio, 

através da relação de afetividade e confiança. Isso permitiu o 

aprimoramento da corresponsabilização do cuidado, o que 

carrega consigo um potencial terapêutico. Desta forma, 

viabilizou a diminuição dos riscos de agravos decorrentes do 

processo de envelhecimento. Isso também pôde ser 

evidenciado por Castro (2016); Melo et al. (2009) e Guimarães 

(2016), que referiram a superioridade da dinâmica de trabalho 

compartilhada e não confiar apenas aos idosos a 

responsabilidade pela aquisição de hábitos saudáveis, pois é 

necessário integração dos aspectos físico, emocional e social, 

para a promoção do envelhecimento ativo. 

Durante as visitas realizadas, percebeu-se integridade 

funcional entre os idosos. Uma das exigências para se morar 
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no Condomínio é a independência do idoso na realização das 

atividades do cotidiano. O fato de morarem ou passarem boa 

parte do dia sozinhos se correlacionou com a manutenção da 

independência quanto a realização de atividades complexas, 

como cozinhar, fazer compras ou ir a lugares distantes. 

Segundo Silva (2020), a impossibilidade de concretizar ações 

da vida cotidiana, implica em alteraçõs da vida social do idoso, 

bem como demanda energia, tempo e sua autonomia.  

Contudo, observou-se que a ociosidade é uma realidade 

entre muitos residentes do Condomínio “Cidade Madura”. 

Apesar de ter um generoso espaço físico, não eram oferecidas, 

à época, atividades que promovessem interação entre os 

idosos, “quebra da rotina” e ocupação do tempo livre, de 

maneira que pudessem exercitar a mente e prevenir 

incapacidades funcionais. Diante disso, as ações educativas 

foram planejadas com o objetivo de potencializar a autonomia 

e independência da pessoa idosa.  

Apesar dos benefícios advindos das ações do projeto, é 

necessário que haja estímulo à aplicação periódica de 

atividades que busquem promover ações continuadas que 

incentivem a longevidade, o autocuidado, adesão de hábitos de 

vida saudável. 

Além disso, os idosos referiram dificuldades de acesso 

às Unidades de Saúde, pois o condomínio está localizado 

distante da zona urbana da cidade. Apesar de possuir uma 

Unidade própria, esta não contava assiduamente com 

profissionais atuantes, o que constitui um agravante para a 

manutenção da saúde. 
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Verifica-se que a interação dos idosos com outras 

pessoas auxilia na manutenção da autoestima, no bem estar e 

na sua qualidade de vida, uma vez que tornam-se momentos 

de felicidade, mesmo na presença de limitações físicas 

advindas com a idade (SOUSA, 2020). Além disso, nota-se que 

a participação dos idosos em atividades grupais contribui para 

o envelhecimento ativo e a mudança de comportamento 

levando ao autocuidado (BRANDÃO, 2020).  

Assim, a qualidade de vida pode e deve ser motivada 

mediante o contexto biopsicossocial, uma vez que os indivídios 

senis se sentem bem ao ter contato com pessoas diferentes e 

ao criar novos vínculos de amizade (NASCIMENTO, 2020).  

 

CONCLUSÃO 

 

O envelhecimento populacional no Brasil é uma 

irrefutável realidade, entretanto, esse processo não deve ser 

sinônimo de incapacidade e agravos à saúde. Para vivenciar o 

envelhecer de uma forma saudável, o idoso deve se empoderar 

quanto ao processo de autocuidado, exercer sua autonomia, 

independência e praticar hábitos que estimulem o bem-estar 

físico, mental e social. 

A educação em saúde demonstrou relevância na 

promoção do envelhecimento saudável, pois auxiliou na 

orientação de hábitos benéficos, ao passo que possibilitou a 

troca de experiências e respeito à singularidade dos indivíduos. 

Na medida em que se selecionou, de forma conjunta 

(integrantes do projeto e idosos), temas a serem tratados, 
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houve o favorecimento do envolvimento e o interesse dos 

participantes. 

A utilização de atividades lúdicas revelou-se uma 

alternativa para possibilitar a interação entre os idosos e 

melhorar as relações interpessoais, ao passo que cada 

indivíduo representou um agente disseminador do 

conhecimento adquirido. A hospitalidade oferecida às 

integrantes do projeto contribuiu para que houvesse estímulo e 

dedicação no preparo e intervenção das atividades. 

É nítida a utilidade e benefícios que o programa 

habitacional “Cidade Madura” traz à população idosa. Todavia, 

a qualidade de vida dos moradores poderia ser melhorada com 

planejamento de ações que visem o estímulo à atividade física, 

cognição, lazer e convívio social. A falta dessas atividades 

possibilita a ociosidade entre os idosos, o que garante maior 

permanência intradomiciliar, pouca interação entre eles e 

descontentamento com o dia a dia. Isso proporciona restrição 

na qualidade de vida e maior chance de comprometimento 

funcional.  

Assim, diante do envelhecimento da população, a meta 

do atendimento à saúde não deve se restringir apenas em 

prolongar a vida, mas, principalmente, em manter a capacidade 

funcional do indivíduo, de forma que o mantenha autônomo e 

independente pelo maior tempo possível. São importantes 

intervenções que auxiliam na manutenção da longevidade, 

como o uso de tecnologias leves, capacitação dos 

profissionais, o planejamento de cuidados aos idosos, 

infraestrutura, equipamentos sociais e serviços cada vez mais 

eficientes e complexos.  
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RESUMO: O envelhecimento é um processo natural e gradual 
em consequência de danos celulares no decorrer dos anos, 
diminuindo a funcionalidade neurológica e física, agravando-se 
até chegar ao óbito. Aos idosos de Instituições de Longa 
Permanência, soma-se ainda situações desencadeadoras de 
ansiedade e depressão. O isolamento do convívio social tem 
sido relacionado a leva a perda da harmonia com a vida, 
aumentando os índices de doenças mentais, estresse, 
ansiedade, etc. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é 
realizar uma revisão de literatura sobre a qualidade de vida, 
estado cognitivo e nutricional dos idosos institucionalizados. 
Trata-se de uma revisão de literatura com artigos indexados na 
base de dados do Scielo, Pubmed/Medline e Periódicos CAPES 
e Google acadêmico, sendo artigos originais, revisões 
sistemáticas e de metanálise dos últimos cinco anos. É 
perceptível a congruência dos estudos analisados de acordo 
com a temática, no entanto, ainda falta uma abrangência 
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nacional de estudos prospectivos e comparativos entre 
instituições públicas e privadas com um número representativo 
de idosos.  
Palavras-chave: Envelhecimento. Estado nutricional. 
Institucionalização. Qualidade de vida. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento é um processo contínuo de alterações 

naturais, sendo consequência de inúmeros danos celulares e 

moleculares no decorrer dos anos, podendo resultar na 

diminuição da funcionalidade neurológica bem como física 

(OPAS, 2018).   

Atualmente 962 milhões indivíduos com 60 anos ou mais 

correspondem ao total das pessoas idosas no mundo, 

representando 13% (SOUSA et al, 2018).  A transformação da 

fase adulta para idoso, ocasiona uma transição epidemiológica 

que gera consequências ao Sistema de Saúde. 

As Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) 

são um tipo de entidade governamental ou privada, com 

iniciativa de residência coletiva entre indivíduos, e faixa etária 

superior a 60 anos, com auxílio ou sem de seus familiares, em 

condição de liberdade, dignidade, bem como cidadania, sendo 

em grande parte delas limitadas aos cuidados básicos: higiene, 

alimentação, moradia e abrigo (MIYAMOTO; CABREIRA; 

LOURENÇÃO, 2016).  

Os serviços disponibilizados pelas ILPI devem ser 

sensíveis às necessidades das pessoas idosas no intuito de 

reduzir os riscos relacionados à institucionalização, deixando 

evidente que muitas das instituições brasileiras existentes 

apresentam condições precárias de infraestrutura e enfrentam 
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muitas dificuldades financeiras. Relata-se ainda, que tal 

problema implica incapacidade para prover melhor assistência, 

evidenciando que as ILPI devem ser um local de proteção, de 

cuidado e atenção integral, especialmente para idosos em 

estado de vulnerabilidade social (ALCÂNTARA et al, 2019).  
Sabe-se que a fragilidade e o déficit cognitivo estão 

interligados, e que o indivíduo idoso apresenta maior diminuição 

na força e massa magra, além de fadiga, alteração da marcha 

e composição corporal e que esses fatores podem aumentar o 

risco de mortalidade (FLUETTI et al, 2018). 

Dentre as condições que podem influenciar no perfil 

cognitivo da terceira idade, destacam-se a baixo nível 

instrucional, idade elevada, baixo perfil socioeconômico, 

comprometimento psicológico e solidão. Algumas dessas estão 

ligadas ao ambiente e às desigualdades na saúde, sendo esta 

última considerada um desafio para que estes estabeleçam 

uma qualidade de vida apropriada e digna, compatível aos 

direitos da pessoa idosa (BRANDÃO et al, 2020). 

A baixa qualidade no consumo alimentar, associada à 

falta de atividade física, atribuem papel significativo na saúde 

dos idosos, colaborando com o crescente aumento do excesso 

de peso e das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

O desequilíbrio na ingestão de nutrientes está associado ao 

aumento da morbimortalidade, à susceptibilidade a infecções e 

à diminuição da qualidade de vida (PEREIRA et al, 2020).    

Dentre as alterações, algumas relacionam-se 

diretamente ao desfecho nutricional, alterações no paladar, 

alterações digestivas, como: má absorção, saciedade precoce, 

constipação, polimedicação, redução da massa magra e 

consequentemente aumento da massa gordurosa, juntamente 
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a senescência, a qual é fortemente influenciada por fatores 

ambientais, tanto no estilo de vida quanto na alimentação 

inadequada (DAMO, 2018).  

As demências influenciam no estado nutricional do idoso, 

visto que impactam e limitam a ingestão alimentar devido as 

mudanças no olfato e paladar, além da perda de apetite e 

consequente diminuição da ingestão, perda da capacidade de 

se alimentarem de forma independente, agnosia, disfagia e 

recusa alimentar (MARQUES, 2018). A diminuição da massa 

magra, e o aumento do tecido adiposo, sendo as principais 

causas do aumento das DCNT em idosos portadores de 

inabilidades (ZANOTTI; GIAZZON; WENDER, 2019).  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi realizar 

uma revisão de literatura sobre a qualidade de vida, estado 

cognitivo e nutricional, de idosos institucionalizados.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se uma pesquisa de revisão de literatura, mediante 

utilização de artigos indexados na base de dados do Scielo, 

Pubmed/Medline, Periódicos CAPES e Google acadêmico, com 

os descritores: “envelhecimento, estado nutricional, 

institucionalização e qualidade de vida”, no idioma português e 

inglês, nos últimos cinco anos.  

Foram incluídos 22 estudos dos últimos cincos anos, em 

sua grande maioria, que abordaram o tema sobre avaliação da 

qualidade de vida, estado cognitivo e nutricional dos idosos sob 

cuidados e moradia em Instituições de Longa Permanência. 

Foram excluídos os artigos inferior ao ano de 2015, e que 

destoasse da temática. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: REVISÃO DE LITERATURA  

 

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

Compreende-se o envelhecimento como dinâmico, 

progressivo, sequencial, irreversível e comum na sociedade, ou 

seja, sucessivo para alguns e outros, mais rápido, considerando 

a influência de múltiplos aspectos, consistindo em: biológicos, 

econômicos, psicológicos, sociais, culturais, entre outros, 

concedendo características específicas, à medida que 

envelhece, podendo intervir na capacidade de adequação do 

indivíduo ao meio social inserido, tornando-o mais suscetível 

aos agravos e doenças, comprometendo sua qualidade de 

saúde (FIGUEIREDO et al, 2018). 

A Lei n.º 8.842, de 4 de janeiro de 1994, a qual apodera-

se da Política Nacional do Idoso, considera idoso o indivíduo 

que se aproxima dos 60 anos (BRASIL, 2010). E o Estatuto do 

Idoso (Lei nº 10.741/2003), garante os direitos da pessoa idosa 

(BRASIL, 2006), como o direito à vida, à liberdade, ao respeito, 

à dignidade, à alimentação, à saúde e à convivência familiar e 

comunitária.  

De forma global, atualmente, o envelhecimento propicia 

o bem-estar subjetivo dos idosos por meio do apoio social, 

disposto a aumentar seu entusiasmo com a vida, no qual é um 

desafio para os formadores de políticas públicas, bem como 

para os profissionais de área da saúde (ROMÁN et al, 2017).  

Assim, ao pensar sobre a senescência, nos deparamos 

com duas diferentes realidades, sendo: envelhecimento 

saudável e o envelhecimento não saudável.  O envelhecimento 

com enfermidades em sua maioria, está intimamente 
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relacionado  às demências, além do fator da institucionalização 

nesta fase. Então, ao envelhecer, o idoso pode ressignificar sua 

existência ao longo de sua vida,  devido ao entrar em contato 

com a angustia, depressão, que certamente poderá afetar na 

qualidade da sua saúde, se tornado habitual, cada vez mais 

nesta fase, na medida em que cada vez mais são 

diagnosticados com doenças de caráter neuropsicológicos, que 

por consequência, necessitam de atenção maior com este 

público (LÓSS et al, 2020).  
A maioria dos idosos, tem em mente que  a longevidade é 

seguida de uma diminuição da qualidade da saúde física e 

mental, além da existência de doenças crônicas, perda de 

independência, autonomia, restrições socioeconômicas e 

ambientais. De tal modo, a junção de tais aspectos para limitar 

sua capacidade funcional, geram consequências negativas na 

qualidade de vida, e tem se mostrando em comum entre os 

estudos referente a idosos no Brasil (SILVA et al, 2019). 

 

QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO 

 

A qualidade de vida é uma finalidade mais ansiada por 

qualquer indivíduo, assim, devido a essa importância, tal qual 

sua complexidade, a ciência tem rastreado condições 

funcionais e comandos característico compondo tal variante 

(OPAS, 2018).   

As alterações biopsicossociais da terceira idade tem sido 

assunto de destaque nas publicações acadêmicas nos últimos 

anos, com destaque para as alterações cognitivas ocorridas 

nesta fase  da vida. Ao passo que os idosos deveriam aproveitá-

la para descansar, ficar ao lado da família, estar feliz em ter 
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chegado até essa idade no ciclo da vida, muitos apresentam 

tristeza, solidão e incertezas. Com isso, cresceu muito o índice 

de idosos depressivos, com mais limitações, necessidade de 

cuidados, paciência, gerando muita insegurança entre eles. 

(BRANDÃO; ZATT, 2015). 

Alguns questionários tem sido utilizados para avaliação 

da qualidade de vida dos idosos institucionalizados: 

O  Short Form Health Survey-36 (SF-36), utilizado para 

avaliar a qualidade de vida, tendo como objetivo identificar 

diferenças clínicas, é um dos instrumentos genérico e composto 

por 11 questões e 36 itens que englobam 8 aspectos distintos. 

O indivíduo recebe uma pontuação para cada aspecto, sendo 

pontuados numa escala de 0 a 100 e assim, quanto maior o 

escore melhor a qualidade de vida (VIEIRA, et al. 2016).  

A eficiência desse questionário pode ser vista pelo alto 

número de referências disponíveis na base de dados 

bibliográficas. O SF-36 apresenta grande confiabilidade e 

eficácia quando comparado com outros métodos para avaliação 

da qualidade de vida (ALMEIDA, 2016).  Este instrumento foi 

utilizado por Zanotti, Giazzon e Wender (2019) em 36 

instituições públicas e privadas de Caxias do Sul – RS. Para a 

qualidade de vida, as limitações por aspectos físicos e por 

aspectos emocionais caracterizaram piores condições de saúde 

nestes domínios. Já os domínios aspectos sociais, saúde 

mental, vitalidade e dor caracterizaram melhores condições de 

saúde, de acordo com o questionário.Outro instrumento, que 

ganha destaque é o World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL) é um dos questionários da OMS que avalia a 

qualidade de vida, composto de 24 questões divididas em seis 

aspectos: funcionamento do sensório; autonomia; atividades 
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passadas, presentes e futuras; participação social; morte, 

morrer e intimidade. Já para questões sobre qualidade de vida 

foram acrescentadas variáveis sociodemográficos (PAULA et 

al. 2016). 

Miyamoto et al (2016) aplicou o WHOQOL-OLD – Figura 

1, para avaliação da qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados, e verificou um grau de consistência interna 

satisfatório. Os idosos estudados apresentaram 

comprometimento às características da intimidade, autonomia 

e participação social. No entanto, observaram-se bons níveis de 

qualidade de vida no aspecto funcionamento do sensório, morte 

e morrer e atividades passadas, presentes e futuras.  

Por fim, o questionário Satisfaction With Life Scale 

(SWLS), foi elaborado por Diener et al (1985) a partir de um 

conjunto de 48 itens, sendo reduzido posteriormente à 5 

questões, mas com valores de fidelidade e validade aceitáveis. 

As questões dizem respeito à satisfação com diferentes 

domínios que leva os participantes analisarem aspectos das 

suas vidas a partir dos seus próprios valores e permitindo um 

julgamento global sobre a satisfação com a própria vida.  

Desta forma, com esses questionários, os resultados 

revelam que os idosos inquiridos estão satisfeitos com a vida e 

têm uma boa qualidade de vida (MARQUES, 2017). 
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Figura 1. Instrumento   de   Avaliação   de Qualidade de Vida 

da Organização Mundial da Saúde (Parte do questionário) 

 
Fonte: World Health Organization Quality of Life Instrument Older 

(WHOQOL-OLD) – Miyamoto et al (2016). 

 

AVALIAÇÃO COGNITIVA 

 

A avaliação cognitiva é de suma importância quando se 

refere a descoberta precoce de sinais e sintomas associados à 

perda cognitiva e essencial para o delineamento dos cuidados 

para com a saúde dos idosos no meio residencial, hospitalar, 
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ILPI ou comunidade (BRASIL, 2016). A equipe de saúde deve 

analisar minuciosamente as alterações cognitivas nos idosos, 

com especial atenção para a influência de fatores associados 

neste processo.  

Para tal, existem regulamentos e escalas validadas para 

avaliação cognitiva dos idosos como a Técnica de Associação 

Livre de Palavras (TALP), a qual permite um tipo de 

investigação aberta, estruturada através da evocação de 

respostas dadas a partir de um ou mais estímulos indutores, 

sendo definidos através do objetivo de estudo. Outras 

técnicas/escalas como  Luria-Nebraska Neuropsychological 

Battery, constituída por 269 itens divididos em 11 escalas que 

avaliam diversos domínios cognitivos; a California Verbal 

Learning Test, a qual avalia a aprendizagem verbal, 

organização e memória; a Rey Complex Figure Test, que se 

refere a um teste de memória visual, avaliando a capacidade de 

construir uma figura complexa e recordá-la mãos tarde; o 

Stroop Test, para avaliar a atenção, velocidade de 

processamento e flexibilidade/controle mental; a Token Teste, 

que avalia a compreensão verbal foram avaliados por Condado 

(2018). 

Dessa forma,  o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

– Figura 2, ganhou destaque por ser um instrumento de fácil 

aplicação e amplamente usado para o rastreio do 

comprometimento cognitivo tanto na clínica quanto na 

pesquisa, devido ser pouco explorado em âmbito nacional. O 

MEEM é o instrumento que contempla contempla sete 

categorias representadas por grupos de funções cognitivas 

específicas: orientação temporal, orientação espacial, memória 
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imediata, atenção e cálculo, memória de evocação, linguagem 

e capacidade construtiva visual (GRDEN et al, 2017). 

 

Figura 2. Mini exame do estado mental (MEEM) 

 
Fonte: Mini exame do estado mental – Grden et al (2017). 

 

Além disso, existe o questionário de FLOW, no qual  

possui 7 perguntas, sendo 5 fechadas e 2 abertas, sendo um 

questionário subjetivo, complexo e integrador. De acordo com 

as questões abertas, é possível determinar a percepção da 
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qualidade da experiência autotélica que se alcançou, 

percebendo se atingiu o estado flow ou não (MARQUES, 2017). 

A depender do resultado obtido na soma final da 

pontuação identifica-se como se qualifica o estado cognitivo do 

idoso, até o presente momento, em relação a presença 

antecipada de sinais e sintomas associados à perda cognitiva 

nesta faixa etária. Este instrumento foi desenvolvido para ser 

uma avaliação clínica prática de mudança do estado cognitivo, 

orientação temporal e espacial, bem como memória de curto 

prazo  e evocação, cálculo, praxia, e habilidades de linguagem 

e viso-espaciais (DANIEL et al, 2019). 

 

ESTADO NUTRICIONAL DO IDOSO 

 

A institucionalização é considerada um fator de risco 

para o adiantamento da desnutrição. O avançar da idade, assim 

como o aparecimento de doenças crônicas, em associação com 

um elevado grau de dependência e declínio cognitivo, são 

fatores que conduzem frequentemente à necessidade de 

institucionalização, aumentando o impacto sobre os sistemas 

sociais e de saúde (MARQUES, 2018). 

Mudanças na constituição física do idoso com o decorrer 

dos anos, resulta em inúmeras alterações funcionais ao 

organismo do idoso, como: diminuição da massa magra e o 

aumento do tecido adiposo. Tais transformações promovem o 

aumento da existência de doenças crônicas, relacionadas com 

a longevidade no ambiente de saúde, sendo estas as 

primordiais causas do crescimento das taxas de idosos 

portadores de incapacidades. Assim, as  mudanças  fisiológicas  

próprias da idade em conjunto  com  as  patologias  decorrentes,  
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retrata  diretamente  a  vida  do  idoso,  afetando  sua  saúde  

que está estreitamente associada com a qualidade de vida do 

idoso (ZANOTTI; GIAZZON; WENDER, 2019).  

A elevada prevalência das DCNT, juntamente com o 

crescimento da perspectiva de vida destes indivíduos, 

apresenta a relevância de estudos voltados para esta área, 

primordialmente referente a qualidade de vida na melhor idade. 

Desta maneira, a terapêutica, abrangendo tais transformações 

no modo de vida pertinentes ao meio, costumes particulares e 

regularidade da atenção à saúde, bem como a promoção da 

suavização dos sintomas, configura-se aprimoramento da 

qualidade de vida do idoso (MIYAMOTO; CABREIRA; 

LOURENÇÃO, 2016).  

Desse modo, o idoso pertence ao grupo com maior risco 

de desnutrição e carências nutricionais, devido a diminuição 

das funções cognitivas e fisiológicas, que podem dificultar o 

consumo alimentar, o metabolismo de nutrientes e o estado 

nutricional, aumentando assim a morbimortalidade de tal 

população (FERNANDES; MEZZOMO, 2017).  

Quando idosos institucionalizados são comparados com 

aqueles que não são, os primeiros apresentam um percentual 

menor de Índice de Massa Corporal (IMC), podendo apresentar 

juntamente carências nutricionais, assim como pré-disposição 

à desnutrição (MORANTE; MARTÍNEZ; MORILLAS-RUIZ, 

2019). 

De acordo com o estudo sobre coexistência da 

desnutrição com a sarcopenia em idosos do conselho de Paços 

de Ferreira, Portugal, os autores conseguiram observar que das 

pessoas idosas identificadas com obesidade sarcopênica, 

37,5% estavam simultaneamente em risco de desnutrição. 



QUALIDADE DE VIDA, NÍVEL COGNITIVO E ESTADO NUTRICIONAL DE 
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

963 
 

Após ajuste para o sexo e para a idade, a presença de 

sarcopenia estava associada com o aumento da probabilidade 

de desnutrição (BERNARDO; AMARAL, 2016).  

No estudo de Zanotti, Giazzon e Wender (2019) referido 

anteriormente, foram avaliadas 116 mulheres idosas 

institucionalizadas, onde os autores avaliaram algumas 

medidas antropométricas peso, estatura, índice de massa 

corporal (IMC), perímetro da panturrilha (PP), perímetro da 

cintura (PC), perímetro do quadril (PQ), relação cintura quadril 

(RCQ), juntamente com qualidade de vida. O excesso de peso 

foi prevalente com potencial aumento de risco cardiovascular 

entre as idosas investigadas.  

Uma medida que vem sendo bastante utilizada a nível 

hospitalar é a espessura do músculo adutor do polegar (EMAP), 

que pode ser realizada com o indivíduo sentado, o braço 

flexionado a aproximadamente 90° com o antebraço e a mão 

apoiada sobre o joelho. É um método simples, não invasivo, 

rápido e de baixo custo. A atrofia do músculo adutor do polegar 

leva a perda da vida laborativa, pela redução das atividades 

diárias provocadas pela apatia decorrente da desnutrição. Os 

pacientes são orientados a ficar com a mão relaxada. O 

plicômetro/adipômetro faz uma pressão contínua de 10 g/mm2 

para pinçar o músculo adutor no vértice de um triângulo 

imaginário formado pela extensão do polegar e indicador 

(BRAGAGNOLO et al, 2009).  

Tal medida quando realizada em idosos, permite uma 

avaliação rápida e confiável do estado nutricional, em especial 

massa magra, por ajudar na detecção do nível da degradação 

do tecido muscular, além de identificar se sofre de catabolismo 

e subnutrição proteica (PAMA, 2016).  
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Um estudo sobre o estado nutricional e qualidade de vida 

de idosas de um centro comunitário, realizado em Salvador – 

BA, verificou elevada prevalência de excesso de peso, porém 

com resultados satisfatórios para a qualidade de vida. As idosas 

da amostra não apresentaram déficit cognitivo por meio do 

MEEM.  Embora a prevalência de desnutrição tenha sido de 

18,8%, 28,1% (n=18) apresentaram depleção do músculo 

adutor do polegar, e 14,1 %(n=9) circunferência da panturrilha 

reduzida, indicador sensível de alterações musculares no 

indivíduo idoso (ANDRADE; MOREIRA; MENEZES, 2019).  

Outra medida, mais padronizada dentre vários estudos 

bem como, na prática clínica, tanto em idosos sem demência 

quanto com demência, é a força avaliada por meio do 

dinamômetro de preensão palmar. Tal força, da Força da 

pressão palmar (FPP), oferece uma proximidade da força 

muscular de forma global, além de ser estreitamente ligada à 

aplicabilidade, tendo como finalidade determinar o nível máximo 

da força do indivíduo (ALENCAR et al, 2012).  

A partir das medidas apresentadas é possível prever o 

estado nutricional dos idosos, sua composição corporal e força, 

que podem ser reflexo da qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados. 

 

CONCLUSÕES 

 

É perceptível que as informações sobre qualidade de 

vida, estado cognitivo e nutricional dos idosos se 

complementem para uma melhor avaliação dos cuidados e 

moradia destes nas ILPI. Contudo há ainda uma grande 

quantidade de estudos voltados para idosos em outros tipos de 
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locais de cuidados, como hospitais, sendo assim de suma 

importância avaliar as pesquisas na perspectiva proposta, 

sejam as ILPI filantrópicas ou não. 
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RESUMO: As Ligas Acadêmicas (LAs) são associações criadas 
por grupos de acadêmicos com o intuito de fomentar eventos e 
prestações de serviços para uma determinada comunidade, sob 
tutoria de um professor orientador. Assim sendo, a Liga 
Acadêmica de Saúde Coletiva (LASC) do Centro Universitário 
Cesmac conta com a parceria do componente curricular Saúde 
Integrada, que foi implantado no ano de 2009, sendo composto 
por todos os cursos da área da saúde da Instituição, fazendo 
articulações com ensino, pesquisa e extensão. O objetivo do 
estudo foi relatar a experiência da vivência da LASC na 
comunidade, em parceria com a Saúde Integrada do Cesmac, 
onde um grupo de idosos participa das práticas corporais e de 
educação em saúde, realizadas duas vezes por semana na 
Praça Centenário, no bairro Farol, na cidade de Maceió/AL. 
Durante o período de dez meses de vivência, percebeu-se um 
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visível compartilhamento de saberes nas ações coletivas, tanto 
no planejamento quanto na execução e na avaliação das 
atividades, sempre enfatizando o comprometimento social e os 
princípios das políticas públicas, além de serem recebidos 
feedbacks positivos por parte dos usuários. Resuldo do 
despertar de um cuidado baseado na escuta qualificada, 
humanizada, com acolhimento e utilização de tecnologias de 
relação em saúde leves (Processo de trabalho, produção de 
vínculo, acolhimento) e educação em saúde, visando a 
promoção de saúde e a prevenção de doenças. 
 
Palavras-chave: Saúde do Idoso. Educação em saúde. Saúde 

Pública. 

 
INTRODUÇÃO 

 

As ligas acadêmicas consistem em grupos acadêmicos 

que se organizam formalmente a fim de aprimorarem 

conhecimentos sobre determinada temática e repararem 

problemas da população, sob orientação de um professor. Elas 

vêm expandindo-se, tanto em número pelas universidades, 

como em organização, nos últimos anos e, nelas, os 

acadêmicos devem ser agentes de transformação social do 

processo saúde-doença e terem uma visão além do 

comprometimento biológico, incluindo cultura, ambiente e 

aspectos psicossociais (AZEVEDO; DINI, 2006).  

Dessa forma, a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva do 

Centro Universitário Cesmac se propôs em realizar um relato 

de experiência da vivência junto à Saúde Integrada com um 

grupo de idosos em uma comunidade de Maceió/AL. 
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Tendo em vista a problemática do crescimento 

demográfico e o aumento da expectativa de vida, observa-se 

que há um aumento no número de idosos e, para obterem-se 

melhores condições de saúde e qualidade de vida nesta fase, 

faz-se importante considerar fatores como o bem-estar 

biopsicossocial, as relações sociais, a prática de lazer e as 

atividades físicas (NOVAES; BRITO E PINTO, 2016). 

Logo, o viver saudável é singular para cada usuário, na 

qual torna-se um processo complexo porque envolve tanto 

determinantes relacionais e interativos quanto determinantes 

associativos. Esses determinantes sociais podem interferir na 

independência funcional e qualidade de vida dos idosos. 

(DALCIN, et al, 2016). 

A eficácia das intervenções dependerá não apenas do 

perfil adequado de atividades, mas do quão realistas são cada 

uma das metas propostas para o grupo e da continuidade da 

oferta de suporte e estímulo. Aos poucos, os idosos deverão 

depender cada vez menos da tutoria da equipe e passar a 

exercitar-se de maneira independente (CHAIMOWICZ, 2009). 

Segundo Silva e Elali (2015), as praças públicas levam à 

saída do usual, além de favorecerem novas modalidades de 

estímulos que possam levar a novos comportamentos na vida 

diária por meio de atividades que proporcionem lazer e 

incentivem as relações sociais. Essa função pode ser 

identificada quando a OMS recomenda a criação de 

oportunidades acessíveis, baratas e agradáveis para os idosos 

permanecerem ativos, em áreas seguras para andar. 

Segundo a Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (2005), a principal 
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intervenção para reduzir a prevalência de quedas nessa 

população é estimular os idosos a adquirirem um estilo de vida 

ativo. Isso significa manter atividades profissionais, domésticas, 

voluntárias, sociais e de lazer, além de praticarem atividades 

físicas regularmente. 

Enquanto, para alguns, viver saudável significa estar em 

perfeito estado de saúde, para outros significa estar sem 

doença. Ainda para outros, significa manter o equilíbrio 

harmônico entre as contradições da vida (DALCIN, et al, 2016).  

O objetivo desta pesquisa foi relatar a experiência da vivência 

da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva na comunidade, em 

justaposição à Saúde Integrada do Centro Universitário 

Cesmac, de Maceió/AL, no âmbito de praças públicas, através 

de atividades em um grupo de idosos visando a saúde e o bem 

estar geral da população por meio do desempenho acadêmico 

interprofissional na comunidade local. 

 

RELATO 

 

Os encontros com o grupo de idosos foram realizados 

durante os meses de fevereiro a novembro de 2019, com 

frequência de duas vezes por semana, nas terças e quintas-

feiras, às 07h30min. As intervenções ocorreram no Campus III 

do Centro Universitário Cesmac, no auditório da Farmácia 

Escola e/ou diretamente na Praça Centenário, no bairro Farol, 

cidade de Maceió/AL, onde objetivou-se criar um espaço para 

promoção e educação em saúde com os idosos. 

As ações coletivas na formação integrada e 

interprofissional foram supervisionadas por professores de 
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cursos diferentes com propósito interprofissional nas 

habilidades comuns e colaborativas da saúde (de acordo com 

a área do aluno), onde fizeram-se presentes 15 acadêmicos do 

estágio Integrado e da Liga acadêmica de Saúde Coletiva (das 

áreas de Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Educação Física e 

Psicologia) e os usuários, que eram idosos, da comunidade 

adscrita pela Unidade Docente Assistencial (UDA) Rosa Maria 

Silva, do Centro Universitário Cesmac, que firmou parceria com 

a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abrangendo o Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF) do 3º distrito sanitário de 

Maceió. A UDA fica localizada à Rua Radialista Odette 

Pacheco, no Farol, onde a demanda atendida equivale à 

comunidade dos arredores do Cesmac onde está 

compreendida a comunidade Vila Redenção, popularmente 

conhecida como “Bolão”. 

Os momentos de planejamento das atividades 

antecediam as práticas integradas. Assim sendo, os temas 

abordados eram sugeridos pelos professores supervisores e 

combinados entre todo o grupo. O tema era discutido de acordo 

com a visão ampliada de cada área, possibilitando, assim, o 

esclarecimento das dúvidas trazidas pelos idosos e, 

posteriormente, realizadas atividades voltadas à aplicação do 

dia a dia, contendo dicas e orientações como a importância de 

manter-se uma alimentação mais saudável, em consideração 

que muitos possuem fatores de risco como hipertensão, 

diabetes, dentre outras comorbidades.  

As equipes buscavam realizar os planejamentos e a 

execução das atividades com habilidades comuns e 

colaborativas intensificadas, vestindo a camisa de ser 
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profissional da saúde, sem perder a sua qualificação e a 

habilidade específica própria de cada área.  

Durante a execução das práticas integradas, sempre 

eram realizadas dinâmicas de acolhimento, onde todos 

pudessem participar (usuários e prestadores de serviço), 

envolvendo o bem estar físico e psicossocial. Essas dinâmicas 

foram introduzidas para uma maior integração do grupo de 

profissionais e estudantes com os participantes. Com isso, 

eram orientados exercícios para prevenção de disfunções 

decorrentes do envelhecimento, orientações nutricionais e 

sobre o uso adequado de medicamentos prescritos, dentre 

outros. 

Além das dinâmicas, ocorreram intervenções por meio 

de prática de exercícios físicos pré-programados levando em 

consideração uma avaliação prévia interprofissional dos 

indivíduos para a realização dos exercícios e das demais 

intervenções/orientações com toda equipe interprofissional e 

suas especificidades.  

Grande parte dessas intervenções visava as atividades 

de vida diária (AVD’s), minimizando os riscos de quedas através 

de exercícios globais e específicos tais como: exercícios ativos 

de baixo impacto como caminhadas leves de baixo impacto por 

aproximadamente 20-30 minutos (com o propósito de preparar 

(“aquecer”) antes dos exercícios de fortalecimento); 

alongamento por aproximadamente 30-45 minutos (para cada 

grupo muscular), além do circuito de equilíbrio. 

Eram constantemente planejadas diversas modalidades de 

exercícios/atividades, como: aeróbicos intercalados; danças; 

exercícios proprioceptivos para ganho de equilíbrio e 
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coordenação motora; resistência cardiovascular com bastões 

de cabos de vassouras para melhorar o condicionamento 

cardiopulmonar da equipe; força muscular com uso de garrafas 

pet cheias de areia ou água, o que era um material 

reaproveitável e de prevenção ambiental com o propósito de 

diversificar as atividades durante os acompanhamentos 

semanais. Fez-se uso de tecnologias leves (que são as próprias 

atividades desenvolvidas pela equipe, que não são complexas, 

haja vista que a maior parte dos usuários possui a idade 

avançada) que fossem atitudes humanizadoras. 

Os temas de educação em saúde eram planejados com 

a equipe, onde todos poderiam falar sobre o assunto. A 

temática de alimentação saudável foi um dos grandes pontos 

abordados por meio da equipe interprofissional, onde foram 

realizadas ações quanto à educação alimentar, sem proibição 

dos alimentos e com a substituição por alimentos acessíveis. 

As intervenções nutricionais foram propostas de acordo com 

cada indivíduo quanto ao incentivo da ingestão de alimentos 

insaturados e sais minerais, levando em conta que a pessoa 

idosa já tem uma pré-disposição maior para a perda de 

eletrólitos devido a sua própria senescência. 

Também foi realizada educação e promoção da saúde 

referente ao uso racional de medicamentos, como armazená-

los corretamente e quais as maneiras de descarta-los após seu 

vencimento, envolvendo assim todo os seguimentos da 

farmácia caseira e com troca de conhecimento entre a equipe 

integrada e a comunidade durante as ações. 

Associada a todo esse processo, a humanização era 

incentivada através da adoção de um idoso por cada acadêmico 
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durante as práticas corporais, que facilitava o acompanhamento 

e a escuta ampliada durante as atividades. 

O apoio de acadêmicos da psicologia foi fundamental 

para trazer autoconhecimento, relaxamento e corroborar com a 

comunicação e a integração entre eles (para, assim, sentirem-

se mais acolhidos e confiantes), haja vista que muitos idosos 

sofrem com problemas sociais e físicos que acabam refletindo 

em uma personalidade mais introvertida, o que não facilita a 

participação nas práticas. 

No entanto, as práticas interprofissionais, juntamente 

com uma escuta qualificada, permitiram apoiar e ajudar esses 

idosos a modificarem seus hábitos, o que resultou em uma 

maior adesão das atividades e consequente melhor qualidade 

de vida. 

A partir disso, observou-se que o comprometimento 

social é essencial para o enriquecimento da qualidade de vida 

para esses idosos, pois, ao aderirem às atividades, conseguem 

ter autoconfiança e chegar a uma possível longevidade. 

A avaliação entre os grupos de idosos permitia estabelecer 

melhor os planejamentos de atividades, de acordo com a 

satisfação da comunidade, nas quais atentava-se para com que 

não se tornassem repetitivas. Com isso, era possível  

redescobrir novas formas de compartilhar vivências nos grupos, 

contribuindo para a qualidade de vida, a distração e o 

relaxamento. 

Assim sendo, por meio de oficinas e palestras focando a 

valorização das experiências de vida, alcançou-se a satisfação 

por parte dos idosos, que foi um dos contribuintes para a 
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melhora do quadro de doenças pré-estabelecidas e da saúde 

como um todo. 

O ambiente e o grupo sempre se caracterizaram como 

um espaço onde é desenvolvida uma troca de conhecimentos 

para com os usuários do programa Saúde na Praça, trazendo 

estratégias para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, 

indo ao encontro dos princípios norteadores do Sistema Único 

de Saúde. 

 

REFLEXÃO 

Em um passado não muito distante onde havia uma 

população predominantemente jovem, observa-se, 

hodiernamente, um contingente cada vez mais significativo de 

pessoas com 60 anos ou mais de idade. A transição 

demográfica inicia com a redução das taxas de mortalidade e, 

depois de um tempo, com a queda das taxas de natalidade, 

provocando significativas alterações na estrutura etária da 

população (MIRANDA, MENDES e DA SILVA, 2016). 

Essas alterações têm ocorrido rapidamente, o que exige 

uma resposta rápida e adequada (que não se efetivará sem a 

intervenção do Estado por meio da implementação de políticas 

públicas fundamentais). Percebe-se que o envelhecimento 

populacional traz consigo problemas de saúde que desafiam 

tanto os sistemas de saúde como, também, a previdência 

social. Exceto se existir uma doença associada, envelhecer não 

significa adoecer, estando associado a um bom nível de saúde 

(MIRANDA, MENDES e DA SILVA, 2016). 

Não obstante, as doenças crônicas passam a 

representar um importante problema de saúde e de perda tanto 
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da independência quanto da autonomia dos idosos, pois o 

envelhecer traz consigo necessidades sociais, psíquicas e 

físicas (MANSO e OLIVEIRA, 2018). 

Quanto à saúde, a ocorrência de múltiplas doenças 

crônicas é frequente e quando se trata de idosos, a ocorrência 

de diferentes problemas de saúde em um mesmo indivíduo, a 

multimorbidade apresenta-se como um problema cada vez mais 

observado, o que pode estar relacionado ao aumento da 

expectativa de vida (MELO e LIMA, 2020). 

Os países têm buscado compreender o processo de 

envelhecimento da população, tendo procurado alternativas 

para manter seus cidadãos idosos socialmente e 

economicamente integrados e independentes. 

Observa-se um envelhecimento da população que 

caminha em passos largos, onde são claras (e, possivelmente, 

irreversíveis) as alterações populacionais. Desde 1940, é na 

população idosa onde maiores são as taxas de crescimento 

populacional (MIRANDA, MENDES e SILVA, 2016). 

Várias pesquisas demonstram que a atividade, seja ela 

física, mental, individual ou grupal, é um forte meio do idoso 

alcançar bem-estar mental. A atividade sistemática (praticada 

regularmente), em justaposição às atividades recreativas, 

apresenta resultados tais como a estimulação das memórias 

remota e recente. Durante essas práticas, pode-se ver a 

constante evolução dos idosos, tanto física como 

psicologicamente. (GUIMARÃES et al., 2016). 

Os jogos e brincadeiras, para o idoso, têm como uma das 

suas funções evitar a despersonalização e a degeneração das 

funções, pois permitem a utilização de vários recursos internos. 
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O ato de brincar em grupo é capaz de aperfeiçoar as relações 

e a competição, onde as pessoas podem estabelecer vínculos 

entre si. Os exercícios físicos têm uma finalidade de aproximar 

os idosos na tentativa de identificar suas carências e realizar a 

proposta de contribuir para com a sua autonomia funcional 

(GUIMARÃES et al., 2016). 

Todo acompanhamento deverá ser feito com o objetivo 

de buscar um bem-estar psicológico, dentro de uma perspectiva 

de felicidade, relacionado a um propósito de vida. O bem-estar 

psicológico, porém, pode ser afetado pelas dificuldades e 

limitações vivenciadas (DE OLIVEIRA et al., 2020).   

É indubitável a importância da equipe interprofissional na 

busca de uma melhor qualidade de vida, onde os fatores 

psicossociais, como a viuvez e a redução de mobilidade, além 

das condições clínicas propriamente ditas, podem afetar os 

hábitos adquiridos ao longo de toda uma vida. A aposentadoria, 

por exemplo, é capaz de provocar uma ruptura na rotina ativa 

de trabalho, gerando, assim, desconforto e sensação de 

incapacidade. Pode ocorrer, também, o fato do idoso, que antes 

pode ter ocupado um papel de cuidador, agora adquirir o papel 

de alguém a ser cuidado (DE OLIVEIRA et al., 2020). 

Em todos os níveis de atenção à saúde do idoso, impõe-

se a necessidade do trabalho em equipe para uma abordagem 

integral dos fenômenos que interferem na saúde.  

Essa ação interprofissional pressupõe a realização de 

um plano de cuidados que seja fortemente compartilhado pelos 

vários profissionais de saúde, devendo ser fomentado desde a 

base acadêmica até a vida profissional. A experiência 

vivenciada pela Liga Acadêmica teve um papel importante 
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relacionado ao aprendizado dos cuidados ampliados e integrais 

necessários para o acompanhamento eficaz e duradouro na 

fase de envelhecimento.  

Dessa forma, a adesão ao tratamento está diretamente 

ligada à aceitação e ao reconhecimento do próprio estado de 

saúde (MARQUES, 2019). Nesse ínterim, manter uma boa 

alimentação, evita o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares nos idosos, tais como fenômenos oxidativos, 

níveis lipídicos no plasma, resistência sistêmica à insulina e ao 

metabolismo glicídico, aumento da pressão arterial, disfunções 

endoteliais e inflamações vasculares. Portanto, a prevenção 

seguida de boas orientações pode evitar tais complicações 

(SILVEIRA e ALMEIDA, 2018). 

Durante todos os procedimentos vivenciados na prática 

semanal na praça com o grupo de idosos, sempre foi observada 

a preocupação em promover saúde com atividades lúdicas e 

prazerosas, além de educação em saúde com temas diversos, 

como o autocuidado alimentar. 

Por esse motivo, a realização e o contentamento foram 

fatores que contribuiram para o melhoramento da saúde física 

e da autoestima, pois constitui relações espontâneas que 

contribuem para o equilíbrio emocional e a integração social, 

revigorando as relações de apoio, benefícios esses ignorados 

durante a prática clínica cotidiana, mas que oferecem condições 

vantajosas para os idosos. 

Os idosos que antes isolavam-se agora muitas vezes são 

os que começam o diálogo, as brincadeiras, a ginástica, além 

de proporcionar um desenvolvimento físico evidente, onde 

houve um enriquecimento relatado referente a destreza de 
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atividades do cotidiano como cozinhar, arrumar a casa,dentre 

outras. Para eles, os exercícios físicos e as oficinas educativas 

os ajudam a manterem-se fortalecidos no enfrentamento das 

atividades diárias, sendo relatado o contentamento como “sinto-

me bem, com mais disposição e rendimento”, “hoje, acordo 

mais cedo” e “antes, eu era parado e, hoje, sou mais proativo”. 

Tais devolutivas foram extremamente importantes, tendo em 

vista que trazem à tona opiniões acerca do impacto dessa 

atuação interprofissional dentro do contexto de vida de cada um 

desses idosos acompanhados. 

A interprofissionalidade em saúde se fundamenta na 

colaboração, na integralidade, na empatia e na liderança dentro 

dos processos e fazeres do cuidado, onde, através do 

compartilhamento de objetivos e do reconhecimento do papel e 

da importância do outro na complementaridade dos atos em 

saúde, faz com que suas necessidades de saúde estejam na 

centralidade dos processos (GUERREIRO et al., 2018).  

Diversos programas extensionistas de saúde voltados à 

comunidade fortalecem a relação entre a Universidade e a 

sociedade, reforçando a necessidade da formação de 

profissionais cidadãos conectados à realidade e 

comprometidos em oferecer um atendimento cada vez mais 

humanizado e integral (GUERREIRO, et al, 2018). 

Assim, podemos perceber a importância da aproximação 

entre o usuário e o profissional da saúde para quebrar barreiras 

impostas pela sociedade e pelos costumes. Essa mudança 

deve-se à utilização do termo interprofissionalidade, onde os 

cuidados em saúde não são considerados responsabilidade de 

um único profissional, e sim de toda uma equipe que busca a 
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junção de seus conhecimentos específicos, comuns e 

colaborativos, com a intenção de elaborar a melhor intervenção 

em determinada situação.  

De acordo com a pesquisa de Pimentel et al. (2015), 

observou-se um desafio para as Instituições de Ensino 

formarem profissionais de saúde com perfil humanista e que 

atuem na integralidade em equipe com atributos aos serviços 

do SUS. Sendo assim, o Estágio Integrado do Cesmac surge 

como uma referência de ensino na saúde que busca atender 

segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, o SUS e os ideais 

de cuidado com o próximo. 

A partir do exposto no artigo de Cavalcante (2018), a 

experiência acadêmica na transformação e aprendizado 

profissional mantém-se devido às necessidades de 

aprendizagem, sendo construídas de modo contextualizado e 

integrado para articular a teoria à prática e potencializar a 

formação profissional, proporcionando benefícios para a 

população e construindo a vivência em situações adversas, 

preparando e oportunizando o acadêmico em suas relações 

interpessoais, e não apenas como que se fosse um executor de 

técnicas, nos tornando responsáveis sociais e compromissados 

com a sociedade, atuando em um modelo de atenção à saúde 

com reconhecimento das necessidades populacionais. 

As Ligas Acadêmicas concedem a qualificação de um 

profissional crítico-reflexivo, com capacidade para resolver e 

tomar decisões para atender as necessidades de saúde da 

população, o que, segundo Varjabedian et al. (2015), garante o 

diálogo entre as diferentes formas de saber a partir dos 

pressupostos da promoção da saúde e da integralidade na 
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atenção à saúde de acordo com os princípios e diretrizes do 

SUS. 

Na pesquisa desenvolvida por Dalcin et al. (2016), viu-se 

que o viver saudável representa um processo em construção, 

pois, para os entrevistados, a mobilidade acadêmica é como um 

estímulo da autonomia do usuário e fortalece sua percepção de 

solidariedade comunitária, na qual os determinantes sociais de 

saúde influenciam esse processo, relacionando-se assim com 

as vulnerabilidades socioeconômicas, culturais e ambientais, 

necessidades humanas básicas insatisfatórias, interveniências 

facilitadoras e dificultadoras, as quais requerem estratégias 

interativas e associativas que potencializem o viver num estado 

saudável, sempre pautados em toda a complexidade do 

indivíduo, que nunca poderá ser deixada de lado. 

Devido a isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

devem estar em conciliação com os princípios e diretrizes do 

SUS, de modo a exigir uma formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, onde deve-se haver uma prontidão para atuar 

em diversos serviços de saúde em seus diferentes níveis de 

atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 

assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania (COSTA et al., 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a vivência da Liga com a Saúde Integrada do 

Cesmac, foi possível perceber que as atividades físicas 

permitiram uma melhor socialização, representando um fator 
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contribuinte para a promoção do bem-estar dos usuários do 

grupo de idosos que frequentava a praça, além de ajudar na 

manutenção da saúde, no aumento da capacidade física, no 

equilíbrio, na flexibilidade e na longevidade, na redução de dor 

e nos sintomas de doenças físicas, no aumento da velocidade 

de execução de tarefas diárias e na segurança ao realizá-las, o 

que pode contribuir para a diminuição do risco de quedas na 

população em estudo. 

As ações integradas demonstraram uma ampliação nas 

intervenções com práticas colaborativas que favorecem 

resultados melhores na formação acadêmica, tudo isso com um 

olhar ampliado e organizado em torno das necessidades da 

comunidade local, com ênfase na integralidade do cuidado e em 

sintonia com a formação acadêmica alinhada aos componentes 

curriculares dos cursos. 

Claramente, é fácil entender que essas intervenções 

mudam histórias e recriam novas esperanças/expectativas, 

desde que haja dedicação, conhecimento e vivência para ter-se 

uma melhor qualidade de vida. Por meio de embasamento 

científico e de experiências vividas durante as práticas 

integradas, não só o bem estar físico foi importante, mas o bem 

estar psicossocial de cada pessoa que fez parte, fosse ele 

usuário, estudante e/ou professor. Com isso, foram unânimes 

os ganhos alcançados e provados durante a vivência. 

A multiplicação de saberes, o trabalho em equipe e a 

formação de vínculos são pontos positivos das LAs, que 

expandem o conhecimento dos alunos integrantes para além da 

graduação, contemplando tanto o meio acadêmico como a 

sociedade. 
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No entanto, também foram observados desafios para 

melhorar a formação extensionista, principalmente na adesão e 

comprometimento com ações não-obrigatórias, onde foi 

perceptível o acompanhamento instável ou descomprometido 

de alguns componentes da liga acadêmica como extensionistas 

, ora devido a outras atividades que já possuíam e eram mais 

priorizadas, ora com faltas sem justificativas, o que pode afetar 

no ensino-aprendizagem. Ademais, observa-se que a 

fragmentação da atenção oferecida compromete a qualidade da 

integralidade para o aprendizado de alguns extensionistas, visto 

que o papel dos cursos é o de atuarem juntos e de 

complementarem-se em prol da sociedade, sendo necessário 

um olhar diferenciado com o propósito de evitar que, na prática 

profissional, possam ocorrer disputas ou medo de perder a 

identidade profissional.  

Além de todo conhecimento aprendido durante o 

acompanhamento das atividades, a vivência serviu como um 

despertar no cuidado do idoso com um aprendizado prático de 

escuta qualificada, humanizada, sabendo acolher com 

propostas resolutivas e utilizando tecnologias leves durante as 

práticas corporais e a educação em saúde, visando sempre a 

promoção de saúde e a prevenção de doenças. 
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RESUMO: Em meio a pandemia da COVID-19, os graduandos 
tiveram suas aulas suspensas, então, as universidades criaram 
projetos pertinentes a colaborar na conjuntura atual. O presente 
artigo é um relato de experiência no qual objetivou descrever a 
participação de graduandas de enfermagem no projeto de 
extensão “Prevenção da COVID-19: a televigilância da 
população idosa na atenção primária em saúde”, com isso, 
realizamos o telemonitoramento ao idoso registrado em uma 
Unidade de Saúde da Família localizada em Natal/RN nos 
meses de maio a outubro de 2020. Os televigilântes receberam 
orientações através de reuniões e estabeleceram contato com 
a população idosa por meio de ligações telefônicas, já a coleta 
de dados foi realizada usando uma ficha de vigilância. Através 
dos resultados, identificamos que a maioria da população idosa 
na USF Santarém respeita às medidas preventivas a fim de 
evitar a infecção por coronavírus e, mediante o diálogo durante 
as ligações, ficou evidente a importância da comunicação em 
saúde e do projeto para a saúde biopsicossocial, no qual muitos 
estavam se sentidos sozinhos e tristes e uma ligação nossa, 
demonstrando interesse neles e na sua saúde, melhorava o seu 
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dia. Portanto, concluímos que esse projeto é de substancial 
importância para a manutenção, prevenção e promoção à 
saúde do idoso e esperamos incentivar, por meio dele, a criação 
de políticas públicas em prol dessa população. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavirus. 

Telemonitoramento. Comunicação em Saúde. Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, 

denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico 

variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% 

dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou 

pouco sintomáticos, e aproximadamente 5% podem necessitar 

de suporte ventilatório hospitalar por apresentarem dificuldade 

respiratória (BRASIL, 2020b). 

Os sintomas da COVID-19 podem variar desde um 

resfriado a um quadro respiratório agudo, no qual os sintomas 

mais frequentes da doença referem-se a febre, dor de garganta, 

tosse, dificuldade para respirar, anosmia, ageusia, astenia e 

dispnéia, também podendo apresentar outros sintomas menos 

frequentes, tais como coriza, hiporexia e distúrbios 

gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarréia (BRASIL, 

2020b).  

A transmissão ocorre de pessoa contaminada para outra 

por meio das gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque 

do aperto de mão contaminadas e por meio de objetos ou 

superfícies contaminadas, como os celulares, mesas, talheres, 

maçanetas, corrimões, entre outros (BRASIL, 2020b). Devido à 

sua alta taxa de transmissibilidade, em diversos países, 

incluindo o Brasil, foram estabelecidas medidas de quarentena, 
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isolamento e distanciamento social (REIS-FILHO; QUINTO, 

2020). 

 Dentre os grupos mais vulneráveis à COVID-19 estão as 

pessoas idosas, pois apresentam risco aumentado às formas 

mais graves da doença, em razão de comorbidades médicas e 

menor taxa de resposta imune, apresentando 

consequentemente, maior proporção de hospitalização e morte 

relacionada à COVID-19, em comparação aos demais grupos 

geracionais (ISHIKAWA, 2020). Dessa forma, medidas 

preventivas tornaram-se necessárias para proteger a 

população idosa durante a pandemia (TYRRELL; WILLIAMS, 

2020).  

O governo do Rio Grande do Norte (RN) através do 

Decreto Estadual n° 29.534, de 19 de março de 2020, declarou 

estado de calamidade pública, dessa forma, instituições 

escolares, estabelecimentos como restaurantes, bares, 

academias, shoppings foram fechados, e a população foi 

orientada a permanecer em casa (RIO GRANDE DO NORTE, 

2020). 

A Secretaria da Saúde Pública do RN (SESAP-RN) 

adotou medidas para estruturação da rede de saúde para 

atendimento aos casos da doença e para o deslocamento e 

proteção de grupos de risco, em especial à população idosa 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2020). 

Nesse sentido, uma medida de extrema importância 

nesse momento é a vigilância à saúde da pessoa idosa. Em 

função do distanciamento social e considerando a fragilidade 

das equipes de saúde, que contam com um número reduzido 

de profissionais, o uso desse meio de comunicação para 

monitoramento da pessoa idosa se faz essencial. Portanto, o 

atendimento via telefone surge como uma alternativa simples e 
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eficiente para fins de orientação e monitoramento da população 

idosa.  

 

OBJETIVO 

 

O presente estudo tem como objetivo relatar as vivências 

de discentes do curso de Enfermagem, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a respeito da 

participação no projeto de extensão “Prevenção da COVID-19: 

a televigilância da população idosa na atenção primária em 

saúde”, que consistiu no telemonitoramento às pessoas idosas 

adscritas na Unidade de Saúde da Família (USF) de Santarém, 

localizada em Natal, Rio Grande do Norte (RN), durante o 

período de maio a outubro de 2020, em meio a pandemia da 

COVID-19. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A USF Santarém está localizada na cidade de Natal/RN, 

no bairro Potengi, e faz parte do Distrito Sanitário Norte II. Essa 

unidade está vinculada ao projeto de extensão “Prevenção da 

COVID-19: a televigilância dos idosos na atenção primária em 

saúde”, que foi idealizado a partir de uma iniciativa de discentes 

e docentes do PET Saúde Interprofissionalidade da UFRN. O 

projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN, sob o Registro CAAE: 

38239120.0.0000.5292, e permanece em atividade. Atualmente 

sendo conduzido pela UFRN em parceria com a Secretaria da 

Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP-RN) e a 

Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS-Natal), visando o 

atendimento, monitoramento e vigilância remota das pessoas 
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idosas adscritas às unidades de saúde da família (USF) do 

município de Natal-RN. 

O projeto é composto por discentes e docentes da área 

da saúde de instituições públicas e privadas do RN, além de 

profissionais de saúde. A respeito das funções e atividades 

desenvolvidas, os discentes atuam na função de televigilantes, 

realizando ligações e acompanhamento dos idosos. Os 

docentes atuam na função de tutores, atuando no 

esclarecimento de dúvidas dos televigilantes, enquanto os 

profissionais das unidades de saúde do município atuam na 

função de preceptores, que constituem o elo de comunicação 

do projeto com a respectiva unidade de saúde e recebem as 

demandas provenientes dos idosos, para que os devidos 

acompanhamentos sejam realizados. Ademais, monitores e 

tutores do PET Saúde Interprofissionalidade atuam na equipe 

de coordenação, e contam com o auxílio de alunas de mestrado 

dos Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e em 

Ciências da Reabilitação da UFRN. 

O recrutamento dos televigilantes da USF Santarém foi 

realizado através de convocações realizadas junto às 

instituições de ensino superior de Natal/RN e redes sociais do 

projeto, a partir de dois pré-requisitos mínimos, sendo eles: (1) 

dispor de um celular com plano, para realização de chamadas 

para todas as operadoras, e (2) realizar um curso de 30 horas, 

disponível na plataforma AVASUS, intitulado "Vírus 

respiratórios emergentes, incluindo a COVID-19". 

Uma vez selecionados, esses televigilantes receberam 

orientações através de reuniões com docentes da UFRN, que 

possuem experiência no trabalho com idosos, previamente ao 

início das atividades. Subsequentemente, os televigilantes 



TELEMONITORAMENTO DOS IDOSOS NO CONTEXTO DA COVID-19 

993 
 

estabeleceram contato com os idosos através de ligações 

telefônicas.  

O contato telefônico desses idosos foi obtido através de 

listas, contendo nome e telefone, obtidas junto à direção da 

respectiva unidade de saúde. Dessa forma, o critério de 

inclusão para a participação no projeto foi ser adscrito à USF 

Santarém, ou seja, ser acompanhado por algum dos agentes 

de saúde da unidade, e consequentemente estar contido na 

lista fornecida pela direção. 

A partir disso, a coleta de dados foi feita por meio da ficha 

de vigilância, que consiste em um questionário eletrônico 

elaborado na plataforma Google Forms®, cujo detalhamento 

das questões está disposto no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Questões contidas na ficha de vigilância do projeto 
de televigilância dos idosos de Natal-RN. 

Item do questionário Opções de resposta 

1- O idoso atendeu aos 

telefonemas? 

Sim / Não 

2- Qual a idade do idoso? Questão aberta 

3- Apresenta sintomas de 

gripe/COVID? 

Não / Febre / Dor de cabeça / 

Secreção nasal / Espirros / Dor 

na Garganta / Tosse seca / 

Falta de ar / Dificuldade para 

respirar / Dor no corpo ou 

fadiga / Perda do olfato ou 

paladar / Diarreia 
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4- Apresenta também outros 

sintomas? 

Não / Palidez / Sensação de 

Desmaio / Pressão baixa / 

Respirando muito rápido / 

Boca ou ponta dos dedos 

roxas / Confusão mental ou 

mudança de comportamento / 

Outro (detalhar) 

5- Esteve em contato com 

algum caso confirmado de 

coronavírus? 

Sim / Não 

6- Tem alguma condição de 

saúde? 

Não / Tabagismo / Diabetes / 

Hipertensão / Doença renal 

crônica / Doença cardíaca / 

Doença respiratória crônica 

7- Tem alguma medicação 

que toma todos os dias? Se 

sim, escrever os nomes. 

Sim / Não 

8- Se faz uso de medicações 

de uso contínuo, está 

conseguindo adquirir-las? 

Não toma medicações de uso 

contínuo / Sim, consigo 

adquiri-las / Não, meus 

medicamentos estão faltando 

9- Tem feito a higienização 

frequente das mãos com 

água e sabão ou álcool gel? 

Sim / Não 
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10- Tem saído de casa? Se 

sim, com qual frequência e 

para onde? 

Sim / Não 

11- Há um familiar ou amigo 

que o idoso possa contar 

quando necessita de ajuda? 

Sim / Não 

12- Caso esteja recebendo 

visitas na sua casa, essas 

visitas estão tomando os 

cuidados de prevenção? 

O idoso não recebe visitas / 

Sim, e as visitas estão 

tomando os cuidados de 

prevenção / Sim, mas as 

visitas não estão tomando 

cuidados de prevenção 

13- Qual número de 

cômodos a casa do idoso 

possui? E quantas pessoas 

residem nela? 

Questão aberta 

14- Dentro de casa, tem 

realizado alguma atividade 

prazerosa? 

Sim / Não 

15- Na casa do idoso, 

alguém apresenta sintomas 

de gripe/COVID? 

Não / Febre / Dor de cabeça / 

Secreção nasal / Espirros / Dor 

na Garganta / Tosse seca / 

Falta de ar / Dificuldade para 

respirar / Dor no corpo ou 

fadiga / Perda do olfato ou 

paladar / Diarreia 
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16- As pessoas que moram 

com o idoso têm saído de 

casa? 

Sim / Não 

17- Após o contato, como o 

televigilante identifica o 

convívio do idoso com sua 

família? 

Harmonioso / Conflituoso / 

Distanciado 

18- O televigilante identificou 

algum sinal de 

vulnerabilidade 

alimentar/financeira? 

Sim / Não 

19- O televigilante identificou 

algum sinal de possível 

situação de violência sofrida 

pelo idoso? 

Sim / Não 

Fonte: Autoria própria (2020).  

 

Os dados coletados a respeito da sintomatologia da 

COVID-19, presença de comorbidades, uso de medicamentos, 

vulnerabilidade alimentar, financeira, hábitos de higiene e de 

prevenção da doença, dentre outros, foram registrados em 

planilhas automatizadas, que categorizaram os idosos de 

acordo com sua situação de vulnerabilidade e sintomatologia 

atual para COVID-19. Durante as ligações de 

acompanhamento, também foram realizadas ações de 

educação em saúde, com esclarecimentos, recomendações e 

orientações fornecidas aos idosos. 

A frequência de acompanhamento foi determinada com 

base na situação de saúde dos idosos, tomando como base as 
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informações coletadas sempre após a última ligação realizada, 

que denotam a situação de saúde mais atual dos avaliados. 

Dessa forma, assintomáticos para COVID-19 foram 

acompanhados a cada 10 dias; assintomáticos com 

comorbidades, a cada 7 dias; assintomáticos sem acesso a 

medicações de uso contínuo, a cada 3 dias; assintomáticos que 

tiveram contato próximo com sintomáticos ou confirmados, a 

cada 2 dias; e sintomáticos respiratórios a cada 24 horas. 

A comunicação entre os envolvidos no projeto foi 

realizada através da multiplataforma Discord, um aplicativo de 

bate-papo com mensagens de texto, vídeo e voz. A partir deste, 

foram esclarecidas dúvidas, realizados encaminhamentos, 

reuniões e monitoramento das atividades de todos os 

envolvidos no projeto. A partir da comunicação entre 

televigilantes, preceptores e tutores, o gerenciamento das 

ações ocorreu de forma hierarquizada, com a utilização de 

protocolos de classificação de risco e triagem de casos mais 

graves para a realização de visitas domiciliares ou demais 

intervenções em saúde por parte dos profissionais da unidade. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA  

 

 A experiência de televigilância relatada neste trabalho foi 

realizada entre os meses de maio a outubro de 2020. Levando 

em consideração os dados coletados através do 

telemonitoramento, obteve-se como resultado o quantitativo 

total de ligações realizadas pelos televigilantes, um total de 772 

tentativas de ligações, dentre estas, foram 443 ligações não 

atendidas (57,4%) e 329 (42,6%) atendidas, destas, 63,6% 

destas foram atendidas pelas pessoas idosas, e 36,4% foram 
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os familiares ou cuidadores. A média de idade da população 

idosa monitorada foi de 69,4(±9,7) anos. 

Aliado a isso, a enfermagem, enquanto agente 

promotora de saúde, a qual permanece mais tempo ao lado do 

paciente, tendo como objeto de trabalho o cuidado, procura 

estabelecer vínculo, promover e construir uma boa relação com 

este indivíduo, buscando o bem-estar biopsicossocial e 

espiritual. Através do telemonitoramento, esse cuidado foi 

realizado a partir do fornecimento de orientações sobre 

contágio e higiene, bem como conversas sobre o dia a dia da 

população idosa, ações a partir das quais conseguimos 

contemplar o nosso papel enquanto acadêmicas de 

enfermagem. 

 É importante ressaltar que a humanização do cuidado 

se pauta em acolher os indivíduos, através da solidariedade, 

bem como em compreender suas individualidades. Portanto, 

através do telemonitoramento, trazemos conceitos de 

humanização em saúde, quando questionamos aos idosos se 

eles possuíam alguma atividade de lazer, e sempre 

aconselhamos sobre a importância disso. 

Ademais, através das orientações e acompanhamentos, 

contribuímos na promoção da saúde dessa população, bem 

como ao acolhimento a este público. O acolhimento é uma ação 

tecno-assistencial que pressupõe a mudança da relação 

profissional/usuário e sua rede social através de parâmetros 

técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, 

reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no 

processo de produção da saúde (BRASIL, 2004). Com isso, é 

importante que o acolhimento ocorra em todos os locais e 

momentos pelos profissionais de saúde, pois uma postura 

acolhedora implica em estar atento à diversidade cultural, racial 
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e étnica dos indivíduos, propiciando, assim, a integralidade do 

cuidado.  

Durante o primeiro contato com a pessoa idosa o 

televigilante se apresenta, comunica o objetivo e finalidade do 

projeto, e questiona ao idoso se ele gostaria de receber os 

acompanhamentos. Diante de respostas positivas para esse 

questionamento, o televigilante aplica o questionário. Após esse 

processo, é gerado um número de dias específicos para os 

atendimentos seguintes, sendo configurado, assim, como 

acompanhamento. 

Com base nas 329 ligações atendidas, 124 (37,7%) 

corresponderam a primeiros atendimentos, e 205 (62,3%) a 

acompanhamentos. Tais dados demonstram que foi realizado 

um maior número de acompanhamentos do que primeiros 

atendimentos, o que ilustra a importância do monitoramento a 

saúde desses idosos. 

Segundo Costa, Garcia e Toledo (2016) a 

implementação da escuta qualificada direcionada à assistência 

significa mudanças na relação entre os profissionais e os 

usuários, colocando o paciente em foco, e como participante 

ativo no processo saúde-doença, levando em consideração a 

saúde biopsicossocial do indivíduo, para assim melhorar a 

qualidade da assistência. Nesse sentido, a escuta qualificada 

se enquadra em uma das ações realizadas através da ligação 

telefônica, pois muitas vezes, o idoso pedia para ficarmos mais 

tempo na ligação, e então ouvimos eles com plenitude e 

paciência, para que se sentisse devidamente acolhido.  

Em relação à variável do questionário sobre higienização 

das mãos, 100% das pessoas idosas monitoradas realizaram 

essa ação com frequência, além disso, durante as ligações, 

questões como essa eram constantemente incentivadas e 
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orientadas por nós televigilantes. Uma vez que até o presente 

momento não existe vacina para a infecção por COVID-19, 

enfatizar a importância da higienização das mãos é 

imprescindível no contexto de prevenção da doença. 

Orientações do Ministério da Saúde (MS) preconizam 

ações preventivas diárias para ajudar a prevenir a propagação 

dos vírus respiratórios, dentre estes, lavar as mãos 

frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 

segundos, e, caso não possua disponibilidade de água e sabão, 

deve-se utilizar o álcool a 70% para esse fim. Além disso, é 

importante evitar tocar no rosto com as mãos não higienizadas, 

evitar contato próximo com pessoas sintomáticas respiratórias, 

ficar em casa quando estiver doente, cobrir boca e nariz ao 

tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo, como 

também, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com 

frequência (TAVARES et al., 2020). Ademais, era orientada e 

reforçada a adoção de todos os cuidados supracitados por parte 

dos familiares e cuidadores, ao ter qualquer contato com a 

pessoa idosa. 

No que concerne à quantidade de idosos que saíram de 

casa durante a quarentena, 59 (47,6%) afirmaram sair, 

enquanto  65 (52,4%) permaneceram em isolamento. Ou seja, 

o número de idosos que saíram de casa durante o período de 

quarentena foi mais baixo que os idosos que permaneceram em 

casa, no entanto, este número deveria ser ainda menor, pelo 

fato da população idosa ser o grupo com mais óbitos, com 

70,85% de mortalidade segundo a SESAP-RN. Já em relação 

à frequência com que saem de casa, 28 (44,4%) afirmaram sair 

pelo menos uma vez por semana, 16 (25,4%) duas vezes por 

semana, 8 (12,7%) três vezes por semana, e 11 (17,5%) mais 

de mais de três vezes por semana. A Figura 1 ilustra a descrição 
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dos locais frequentados pelos idosos monitorados durante o 

período da quarentena. 

 

Figura 1. Locais frequentados durante a quarentena pelos 
idosos monitorados. 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Aliado a isso, sabe-se que o cuidar das pessoas é 

necessário, no entanto, no período de isolamento social, devido 

a pandemia, fomos orientados a permanecer em casa e manter 

o isolamento, consequentemente foi necessário repensar este 

cuidado e adequá-los às pessoas idosas.  
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Nesse sentido, é fundamental para o idoso que se 

garanta não só a manutenção da saúde física destes, mas 

também, da saúde emocional. Com isso, é importante salientar 

a relevância do isolamento social para a população idosa, pois 

muitas vezes, crianças e jovens podem transmitir a doença sem 

saber, tendo em vista que 80% dos infectados são 

assintomáticos. Em razão disso, governos do mundo inteiro têm 

orientado o isolamento social, que significa manter o máximo 

número de pessoas em suas casas, evitando assim 

aglomerações (BRASIL, 2020b). 

Sabe-se que a velocidade de disseminação da COVID-

19 na comunidade é muito rápida, fazendo com que muitas 

pessoas adoeçam ao mesmo tempo, causando a superlotação 

de hospitais pela alta demanda de doentes. Além disso, tem 

sido observado que pacientes idosos, diabéticos, hipertensos, 

obesos, portadores de doenças cardíacas, renais, pulmonares, 

entre outras, têm risco maior de evoluir com a forma mais grave 

da doença (TAVARES; NASCIMENTO, 2020), fator que 

reafirma a necessidade do isolamento social, sobretudo por 

parte desses indivíduos. 

Com relação aos sintomas da COVID-19 apresentados 

pelos idosos, conforme ilustra a Figura 2, 79,6% deles não 

relatou ter manifestado nenhum. Dos 20,4% que relataram 

sintomas da doença, esses foram: tosse seca (3,8%), dor no 

corpo ou fadiga (3,3%), diarreia (2,7%), febre (2,5%), dor de 

cabeça (2,5%), secreção nasal e espirros (1,9%), dor de 

garganta (1,6%), falta de ar e/ou dificuldade para respirar 

(1,1%) e perda do olfato ou paladar (1,1%). 
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Figura 2. Sintomas da COVID-19 apresentados pelos idosos. 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Já quando indagados a respeitos dos sintomas da 

COVID-19 por familiares, obtivemos 85,8% de respostas 

negativas a apresentação de sintomas e 14,2% positivas. Das 

respostas positivas, os principais sintomas relatados foram dor 

no corpo ou fadiga (3,2%), febre (2,3%), dor de cabeça (2,3%), 

tosse seca (2,3%), dor de garganta (1,7%), perda do olfato ou 

paladar (1,2%), secreção nasal e/ou espirros (0,6%) e diarreia 

(0,6%). 

No contexto dos sintomas da COVID-19, segundo Iser et 

al. (2020) são considerados como sinais e sintomas mais 

comuns dessa doença a febre, tosse, dispnéia, mialgia e fadiga, 

enquanto os menos comuns são, geralmente, à anosmia, 

hiposmia e ageusia.  

Dentre a população idosa monitorada, 7% afirmaram que 

tiveram contato com caso confirmado de COVID-19 e 93% 
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afirmaram que não tiveram contato. No entanto, quando algum 

idoso apresentava-se sintomático, realizamos o monitoramento 

diariamente até o fim dos sintomas. Ademais, enfatizamos a 

realização do isolamento social por no mínimo 14 dias, 

orientações para, se possível, dormir em um cômodo sozinho, 

somado a isso, reforçamos os cuidados com a higiene pessoal, 

como não compartilhar os utensílios pessoais, como pratos, 

talheres e copos, utilizar a máscara e trocar a cada 2 horas ou 

em caso de umidade, além de, ao tocar nos objetos, ter o 

cuidado de higienizar com álcool 70%. 

Na Figura 3 estão contidas informações sobre as 

comorbidades apresentadas pelos idosos monitorados. Nesse 

sentido, 79 (21%) idosos afirmaram não apresentar nenhuma 

delas. Dentre os que relataram ter pelo menos uma 

comorbidade, a mais observada foi a hipertensão arterial 

sistêmica, também denominada de pressão alta (48,7%), 

seguida de diabetes mellitus do tipo 2 (18,1%), doença cardíaca 

(4,5%), doença renal crônica (2,4%) e doença respiratória 

crônica (2,1%). O tabagismo também foi considerado nessa 

questão acerca de comorbidades, pois representa um sério 

agravo à saúde. Assim, 3,2% dos idosos relataram ser 

tabagistas. 
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Figura 3. Comorbidades apresentadas pelos idosos 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Como consequência às comorbidades apresentadas 

acima, 70,3% fazem uso de medicações de uso contínuo, e 

destes, 95,9% conseguem adquirir as medicações. Com isso, 

fazíamos um levantamento de quais idosos estavam sem suas 

medicações, e tão logo, discutimos as informações na 

plataforma Discord, que continha a presença de todos os 

vigilantes da USF Santarém, além de preceptores, e dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da região, sendo este 

último, o responsável em fazer uma visita domiciliar para 

entender os motivos da falta do medicamento específico e 

demais providências necessárias. 

Quando questionados acerca de morar sozinho ou com 

outras pessoas, 14,4% das respostas foram positivas para 

morar sozinho e 85,6% moravam com outras pessoas, no qual 

95,9% recebe suporte externo e 4,1% não recebe. 
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Questionamos também em relação à quantidade de 

indivíduos que residiam com a pessoa idosa, pois percebe-se a 

importância destes tomarem todos os cuidados preventivos 

contra a COVID-19, para resguardar a si próprios e também a 

pessoa idosa com quem reside (LEÃO; FERREIRA; 

FAUSTINO, 2020). Assim, a média de residentes com as 

pessoas idosas foi de 3 pessoas por residência. Aliado a isso, 

a população idosa foi interrogada sobre a saída dos familiares 

de casa no período de isolamento social e quarentena, no qual 

68,9% afirmaram que os familiares saem, e que destes 98,1% 

higienizavam frequentemente as mãos. 

Em relação ao convívio familiar, foi questionado aos 

mesmos a respeito da situação do ambiente em que vivem, 

sendo que 98.8% responderam harmonioso, 0,6% conflituoso e 

0,6% distanciado. Segundo Brasil (2020a), o número de 

denúncias de violação aos direito da população idosa aumentou 

durante a pandemia, na qual a negligência é a principal 

violação, quase 80% dos casos, seguida de violência 

psicológica, abuso financeiro, violência física e institucional 

onde, na maioria dos casos, essa violência é praticada por 

alguém da família como filhos, netos, genros ou noras e 

sobrinhos.  

As pessoas idosas são a segunda parcela da população 

mais vulnerável à violência, atrás apenas das crianças e 

adolescentes. O Disque 100, o aplicativo Direitos Humanos 

Brasil e o site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos 

oferecem serviços gratuitos e funcionam 24 horas por dia, 

inclusive em feriados e finais de semana para receber 

denúncias e dar orientações (BRASIL, 2020a). 

Sobre o recebimento de visitas, 59,7% dos idosos 

afirmaram não receber visitas, conquanto 37,9% recebem, 
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respeitando os cuidados necessários com a saúde, enquanto 

2,4% recebem visitas sem os cuidados preventivos. O que 

poderia levar à contaminação da COVID-19 e acarretar diversos 

prejuízos à saúde do idoso.  

Portanto, aliado aos resultados expostos, entendemos 

que  é imprescindível ressaltar a importância desta vivência 

para formação profissional dos acadêmicos de modo geral, pois 

foi através dela que tivemos um primeiro contato com o 

indivíduo idoso, e a partir disso, começamos a entender as 

situações de saúde destes e como podemos interferir 

positivamente na vida daquele indivíduo, seja por meio de 

orientações acerca dos cuidados necessários para se evitar a 

contaminação pela COVID-19, ou por uma ligação para 

perguntar sobre os seus anseios e o simples fato de se estar 

estabelecendo uma conversa.  

Ademais, o curso de graduação em enfermagem, forma 

profissionais muito além das técnicas necessárias para cuidar 

de um indivíduo, família ou comunidade, forma também, 

profissionais que devem saber se comunicar da melhor maneira 

com o paciente. Na conjuntura atual, em que nós percebemos 

impossibilitados de poder participar de aulas presencialmente, 

tendo afetado diretamente essa competência a qual é inerente 

ao profissional enfermeiro. No entanto, através desse projeto de 

telemonitoramento, enquanto estudantes da universidade, 

conseguimos exercitar a nossa comunicação com este público, 

praticarmos a humanização na saúde, e ainda, executar uma 

escuta qualificada. 

Diante disso, o projeto teve fundamental importância 

quanto a atenção à saúde e acolhimento a população idosa, 

que devido à pandemia, perdeu um pouco da sua 

independência e muitos se viram sozinhos, pois alguns idosos 
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possuíam vida ativa e trabalhavam, e com o isolamento social, 

não puderam realizar suas atividades prazerosas, bem como 

caminhadas ao parque, ida à algum templo religioso, ir ao 

supermercado, visitar parentes, ver os netos e filhos, e muitas 

outras atribuições foram deixando de ser realizadas, 

impactando na saúde física e mental desse público. 

 

CONCLUSÕES 

 

Essa ação de educomunicação em saúde e os 

esclarecimentos fornecidos aos idosos acerca da temática, 

melhoraram o acesso a informações e orientam quanto ao 

cuidados de higiene pessoal e coletiva da população idosa e de 

seus cuidadores e familiares, com objetivo principal de 

minimizar o risco da contaminação pelo vírus. Além disso, esse 

projeto colaborou com o controle e enfrentamento da COVID-

19 em Natal/RN, e evitou que as pessoas idosas 

comparecessem às unidades de saúde desnecessariamente, a 

medida que suas demandas eram captadas pelos televigilantes 

e encaminhadas para as equipes de saúde de forma remota. 

 Esse projeto garantiu uma colaboração mútua com as 

unidades de saúde no acompanhamento dos idosos durante a 

pandemia, visando assegurar a assistência à saúde, e o 

direcionamento de profissionais para visitas domiciliares, caso 

necessário. Por fim, ressaltamos a importância desse projeto 

para a manutenção, prevenção e promoção à saúde das 

pessoas idosas do bairro de Santarém, em Natal/RN e demais 

unidades de saúde da cidade, e esperamos incentivar, por meio 

dele, a criação de políticas públicas em prol dessa população. 
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RESUMO: Com o aumento da longevidade, a melhora na 
qualidade de vida e a maior independência  dos idosos, mostra-
se essencial ampliar a análise de quais fatores de risco podem 
acometer a saúde dessa população, identificar, não só os 
fatores endógenos e biológicos, mas também quais os riscos 
externos, buscando esclarecer quais as melhores formas de 
evitá-los. A partir disso, o presente estudo reconheceu a queda 
no ambiente domiciliar como um fator prejudicial importante, por 
isso procurou detectar quais são as características, a 
frequência e as consequências dela. Para tanto, foi utilizado o 
método de pesquisa sistemática, por meio da análise  
bibliográfica e filtragem de dezoito artigos nos sites Biblioteca 
Virtual em Saúde, SCIELO e MedLine, com periodicidade dos 
últimos cinco anos. Por meio desse compilado de estudos, 
objetiva-se esclarecer os comportamentos padrões nocivos, 
viabilizando assim uma intervenção antecipada e uma 
prevenção, o que estimulará uma diminuição dos índices de 
queda. Como resultado, foram notados fatores de risco de 
caráter multifatorial, como idade, sedentarismo e utilização de 
polifarmácia, bem como, foi percebido que, apesar da grande 
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amplitude e extensão dessa problemática, seu controle é de 
baixo custo e fácil acessibilidade e pode acontecer por meio da 
identificação de caidores em potencial e a partir da educação 
dos idosos e seus familiares. 
 

Palavras-chave: Prevenção de acidentes. Idoso. Risco. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população é uma consequência da 

melhora na qualidade de vida, decorrente dos avanços 

científicos e técnicos, sendo ele um êxito social que exige uma 

dedicação ímpar da nação envolvida, para que ocorra de modo 

excepcional (MIRANDA,2018). Ademais, sabe-se que o 

processo de envelhecimento decorre por meio de modificações 

biológicas, físicas e psicológicas, essas mudanças podem 

acarretar limitações motoras, diminuição do equilíbrio e da 

agilidade, por isso deve haver uma readaptação dos indivíduos 

às tarefas cotidianas, caso contrário a população  pode estar 

sujeita a riscos. Tais adaptações podem ser motivadas por 

estratégias de educação na saúde, que podem ser construídas 

por meio de  ações programáticas sobre o tema ou por rodas 

de conversas, que visam esclarecer não só aos idosos, mas 

também aos seus familiares, sobre as possíveis mudanças que 

irão surgir com o passar da idade, como a diminuição dos 

reflexos, diminuição do metabolismo, mudanças hormonais e a 

importância de manter hábitos saudáveis (DE OLIVEIRA,2017). 

Diante de tais metamorfoses físicas, biológicas e 

psicológicas, percebe-se que a população idosa possui 

inúmeros fatores de riscos que devem ser monitorados ao longo 

da vida, a queda acaba sendo um deles, que pode ser um 
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acontecimento crucial na trajetória do indivíduo. Esse fator, é 

bastante prevalente no Brasil com uma incidência de 27,6%  em 

idosos que residem na comunidade  (CHINI, 2019). Dessa 

forma, a queda se mostra como uma problemática da saúde 

pública que pode ocasionar danos irreversíveis, sendo a sexta 

causa de óbito entre os cidadãos idosos (DE OLIVEIRA, 2017). 

Por isso, faz-se necessário a discussão sobre quais os fatores 

de risco e condições multifatoriais que podem acarretar esses 

acidentes.  

 A fim de inferir as condições motivadoras, existe uma 

subdivisão em fatores intrínsecos e  extrínsecos em relação à 

queda, podendo esses serem de caráter biológico, 

socioeconômico, comportamentais e ambientais. De maneira 

breve, os riscos biológicos são caracterizados como aqueles 

que são pertencentes a nossa fisiologia, como sexo, etnia e 

idade, alteração de marcha, fraqueza muscular, deficiência 

cognitiva e motora. Já os comportamentais, acabam incluindo 

as condições relacionadas ao estilo de vida, como o uso de 

inúmeros medicamentos, ingestão de bebidas alcoólicas, 

hábitos alimentares e sedentarismo. E por fim, os fatores 

ambientais, que agregam ambientes domésticos ou públicos 

com superfícies irregulares e escorregadias, falta de iluminação 

adequada, inexistência de barras de apoio em locais como 

elevadores, escadas, e banheiros (CHINI, 2019). 

Além da identificação desses fatores de risco, tem-se 

também a importância da  autopercepção do idoso sobre a sua 

vulnerabilidade e as suas limitações, sendo ela construída por 

meio de uma análise pessoal de uma educação emocional 

continuada. Essa inteligência emocional, que pode ser 

construída pela psicoeducação  terapêutica, é de suma 

importância, já que é por meio desse autoconhecimento que os 
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mais velhos podem evitar acidentes e que um plano de 

prevenção realista pode ser elaborada. Entretanto, nota-se que 

tal percepção é frágil entre essa população, o que gera um 

aumento no número de exposição a situações arriscadas e 

como sequela uma intensificação de quedas e de acidentes 

domésticos (CHEHUEN,2018). 

Outro motivador dessa mazela é a institucionalização da 

população com mais de 60 anos em locais não especializados, 

que tem como reflexo a baixa infraestrutura e o despreparo 

profissional, o que pode gerar o aumento dos fatores de risco 

para quedas, seja em decorrência da carência estrutural ou seja 

pela imperícia da equipe. Vale salientar que a 

institucionalização, independente das condições, é 

naturalmente uma instigadora no aumento de acidentes, já que 

esse idoso terá de conviver com as mudanças ambientais e a 

readaptação; bem como ela pode culminar no isolamento social 

e no surgimento de patologias psicológicas. Diante disso, em 

contraste com os serviços não especializados, existem as 

Instituições de Longa Permanência para Idoso (ILPs), em que 

é formada por cuidadores especializados e capacitados para 

ajudar nas atividades corriqueiras e auxiliar o idoso a ter uma 

melhor qualidade de vida, o que torna possível o 

desenvolvimento de suas ações programáticas com maior 

maestria, sempre buscando prevenir e identificar as possíveis 

situações de risco que o idoso poderá enfrentar no dia a dia 

(FREIRE,2018). 

 Além disso, deve ser ressaltada a importância de uma 

equipe multidisciplinar para atuar juntamente com os idosos, 

como a equipe de enfermagem e médicos que devem ajudar a 

prevenir e reduzir a incidência de quedas em idosos 

(FREIRE,2018). Outro papel importantíssimo, é o do 
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fisioterapeuta que irá ajudar juntamente com a equipe 

multidisciplinar na prevenção e orientação, auxiliando nas 

atividades físicas, fortalecimento, alongamentos, treino de 

marcha, sempre buscando a melhoria funcional e a qualidade 

de vida, estimulando hábitos saudáveis, alimentação 

balanceada, prática de exercícios, a fim de  buscar uma 

evolução completa do idoso (DE OLIVEIRA, 2017). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma Revisão de literatura que 

tem como característica a análise de dados de diversas fontes 

científicas, a partir de uma visão critica e da sintese de estudos; 

a revisão de literatura concede uma amplificação do 

conhecimento científico, apresentando discussões e 

questionamentos sobre determinado tema, sendo também o 

alicerce para a construção de novos trabalhos científicos.  

Dessa forma, para a realização da pesquisa em questão 

foi utilizada uma  questão norteadora, que nada mais é que um 

guia para alicerçar o trabalho, sendo ela a seguinte: “ Quais os 

fatores de prevenção contra riscos e acidentes em idosos?”. A 

partir de tal questionamento, iniciou-se a coleta de dados no 

mês de Agosto de 2020, os artigos nacionais e internacionais 

foram buscados nas seguintes bases de dados: Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), SCIELO e MedLine (através do 

buscador PUBMED). Para tanto, foi realizada uma busca, por 

meio da plataforma  Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), 

dos seguintes termos chave: “Prevenção de Acidentes”, “idoso” 

e “risco”, esses foram encontrados e usados como norteadores 

nas buscas. Em concomitância a isso, foram utilizados as 

ferramentas de busca avançada, junto ao operador boledor 
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“AND”, tendo como resultado a seguinte estruturação: 

Prevenção de Acidentes “AND” Idoso “AND” Risco. 

Em um primeiro momento foram encontrados um total de 

8503 artigos nestas bases dados, em sequência, foram 

utilizados os filtros: texto completo, acidentes por queda, texto 

em Português e intervalo de publicação nos últimos 5 anos, 

ainda, após análise, foram excluídos estudos e publicações que 

não estivessem no formato de artigo científico completo, dessa 

forma, houve a formação de um corpus de 46 artigos. Por fim 

foram  excluídos  11 artigos com conteúdo repetido, em 

seguida, após leitura do título e resumo dos 35 trabalhos, foram 

retirados 17 artigos em que os assuntos se restringiam a queda 

no ambiente hospitalar, o que não se aplicava ao trabalho em 

questão, e que não possuiam uma tradução completa para o 

português.  

Dessa forma, obteve-se 18 escritos úteis, os quais  foram 

reanalisados com o intuito de garantir a sua fidelidade aos 

critérios pré-estabelecidos e a abrangência de suas análises 

sobre o tema, após confirmação dessas características foi 

possível a utilização dos artigos como base para a revisão. 

Logo, os dados retirados das obras analisadas amparam os 

tópicos subsequentes: autoria, título trabalho, ano de 

publicação, fontes/base de dados, objetivos, discussões, 

principais resultados, esses se tornaram sustentáculos para a 

construção do debate entre as mais diversificadas fontes sobre 

os riscos de queda e os fatores preventivos para evitar essa 

mazela. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O envelhecimento pode ser compreendido como um 

conjunto de alterações estruturais e funcionais desfavoráveis do 

organismo que se acumulam de forma progressiva, 

especificamente em função do avanço da idade. Durante a fase 

de envelhecimento, fatores biológicos, doenças e causas 

externas podem influenciar a forma em que este processo 

ocorre. Um dos concomitantes do envelhecimento são as 

quedas. A partir da pesquisa foi possível evidenciar as 

tendências de aumento no número de internações e óbitos de 

idosos por quedas, de maneira geral em todo território 

brasileiro. Idosos estão sendo acometidos por quedas, que são 

associadas ao aumento progressivo de óbitos. Dessa forma, 

ações e adaptações são recomendadas para prevenção de tais 

eventos (VEY, 2016). 

Aumentando-se a perspectiva de vida da população 

idosa, um dos fatores que interferem na autonomia e dificuldade 

nos tratamentos é a perda de equilíbrio, que tem relação direta 

com aumento do risco de quedas e complicações ou 

comorbidades decorrentes dela. Observou-se nos estudos 

selecionados que a utilização de instrumentos na avaliação de 

idosos tem trazido resultados satisfatórios, sobretudo quando 

vem acompanhado de programas de exercícios físicos, com 

melhora da força muscular e redução no risco de quedas na 

população alvo. Considera-se a perda da estabilidade também 

é um fator de risco para futuras quedas, tal fato pode ser evitado 

com treinamento de resistência e treino de equilíbrio. Algumas 

intervenções, como os exercícios aeróbicos possibilitam o 

aumento de velocidade e de equilíbrio. No entanto, programas 
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voltados para a coordenação motora juntamente com equilíbrio 

mostram-se mais eficazes (BENNET, 2018). 

De acordo com fontes dos artigos analisados, observou-

se a incidência de 36,41% de queda em idoso, sendo que 

45,95% ocorreram fora de casa, 85,71% dos pesquisados já 

haviam sofrido acidente vascular encefálico (AVE) e 39,78% 

faziam uso de medicamento. Dos idosos que caíram e sofreram 

fratura (18,67%), 50% já tinham sofrido episódio de AVE e 50% 

eram portadores de doença renal crônica, sendo que 61,54% 

deixaram de realizar suas atividades diárias após a queda. A 

incidência de queda em idosos foi de 36,41%. Os fatores mais 

correlacionados foram uso de medicamentos, vítimas de AVE, 

portadores de doença renal crônica e, dos que sofreram fratura, 

61,54% deixaram de realizar atividades diárias (ALVES, 2017). 

No referente artigo, foi obtido como resultado que entre os 729 

idosos, constatou-se que 206 (28,3%) tiveram quedas nos 

últimos 12 meses. A média foi de 3,46, sendo que 92 (44,6%) 

tiveram um episódio de queda e 114 (55,4%) tiveram duas ou 

mais, ou seja, quedas recorrentes. Dentre os idosos que 

tiveram quedas, os maiores percentuais registrados foram os 

relativos ao sexo feminino (33,1%); com 80 anos ou mais 

(35,7%); com até quatro anos de escolaridade (29,5%); que 

moravam acompanhadas (31,5%); tinham companheiro 

(33,3%); apresentavam percepção negativa de saúde (32,7%); 

usavam cinco ou mais medicamentos (35,9%); possuíam duas 

ou mais morbidades (33,8%); faziam uso de dispositivo de 

auxílio (40,0%); e eram dependentes nas Atividades de Vida 

Diarias (AVDs) (35,7%) e Atividade instrumentais de Vida Diaria 

(AIVD) (34,2%). O estudo pesquisado inclui na análise as 

variáveis percepções de saúde, capacidade funcional para as 

AIVD e AAVD e síndrome do medo de cair, que foram pouco 
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utilizadas como objeto de outras pesquisas nacionais e 

internacionais, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre 

os fatores envolvidos na queda de idosos, evento ainda 

frequente nesta população (NASCIMENTO, 2016). 

Na análise dos resultados iniciais do teste de Mobilidade 

Orientada pelo Desempenho (Performance Oriented Mobility 

Assessment – POMA) verifica-se que os sujeitos com maior 

média de idade apresentaram menor pontuação indicando 

alteração de equilíbrio corporal, o que foi concordante com 

estudo que demonstrou que os distúrbios de equilíbrio na 

senescência estão associados à idade avançada, ressaltando 

que a prevalência ocorre no gênero feminino. De uma forma 

geral, verifica-se que quanto maior a quantidade de evento de 

queda relatada, menor foi o desempenho no teste POMA-Brasil, 

o que havia sido relatado em outra pesquisa. A proposta se 

mostrou eficaz uma vez que diminuiu o risco de quedas 

melhorando, consequentemente, o equilíbrio corporal dos 

voluntários da pesquisa. Promoveu, ainda, a redução com a 

preocupação de futuras quedas, principalmente nos idosos 

mais longevos (TAGUCHI, 2016). 

As respostas foram analisadas por meio de análise 

descritiva simples, emergindo quatro categorias temáticas: 

segurança do paciente, segurança do paciente com relação à 

meta 6, aspectos relacionados às não conformidades, perfil do 

cliente com maior risco de queda e relação com o 

envelhecimento. As respostas da auditoria interna com os 

motivos das não conformidades e estratégias para torná-las em 

conformidades, nos mostrou a necessidade de uma tecnologia 

de informação e comunicação no intuito de atender às ações de 

segurança do paciente com risco de queda (LIMA, 2016). 
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A amostra do referente estudo foi composta por 124 

idosos com idade entre 60 e 88 anos que caíram, ao menos, 

uma vez nos últimos 12 meses antes da avaliação. Foram 

utilizados os seguintes critérios de não inclusão, diagnóstico 

prévio de demência; Incapacidade de manter-se em posição 

ortostática, mesmo em uso de dispositivo de auxílio à marcha; 

Déficit visual severo, com teste de Snellen de 0 a 0,2; Doença 

aguda ou crônica descompensada (ex.: doença aguda 

sistêmica como pneumonia, angina não controlada, doença 

coronariana aguda, insuficiência cardíaca descompensada, 

artrite reumatoide em atividade, em tratamento de doenças 

neoplásicas); Doença de Parkinson grave ou instável, 

comprometimento da motricidade, da fala ou da afetividade; 

Idosos que sofreram AVE e apresentam sequela neurológica 

grave, como perda localizada de força, déficits perceptuais e de 

linguagem. Foram avaliados 124 sujeitos com idade entre 60 e 

88 anos, sendo 35 caidores únicos e 89 caidores recorrentes. 

No que tange a discriminação da recorrência de quedas em 

idosos da comunidade, a posturografia realizada em diferentes 

situações (olhos abertos, olhos fechados e dupla tarefa) não 

agregou valor à avaliação clínica composta por dados 

sociodemográficos, variáveis clínicas e testes de performance 

(CABRAL, 2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao analisar a saúde e o contexto social dos idosos, é 

imprescindível destacar como principal preocupação a 

qualidade de vida com autonomia e com independência 

funcional, que pode ser comprometida quando o idoso sofre 

uma queda. Essa situação é bastante prevalente e, segundo 
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Morsch, et al, as quedas tornaram-se um acontecimento normal 

e muitas vezes são esquecidas durante as avaliações 

geriátricas, contudo são um dos relevantes problemas à saúde 

da população idosa.  

 Conforme explanado em âmbito doutrinário, a maioria 

dos autores apontam o sexo feminino com predomínio em 

número de quedas sofridas, “essa constatação poderia ser 

explicada pelo fato de mulheres possuírem menos massa 

muscular que homens, e apresentarem maior perda de massa 

óssea após a menopausa” (CASTRO, et al., 2015). Esses 

acidentes em idosos são um evento multicausal com inúmeros 

fatores que interagem entre si consoante demonstrado por 

Oliveira, et al. em uma pesquisa que em torno de 75% das 

quedas acontecem na própria residência dos idosos, com 

presença de tapetes e de rampas que são variáveis associadas 

ao risco. Ainda, sabe-se que cerca de um terço dos idosos 

sofrem uma queda por ano e que elas acontecem na sua 

maioria em atividades rotineiras que nas atividades 

consideradas arriscadas, como no uso de escadas (MIRANDA, 

2018). 

 Dentre os fatores de risco para queda da população 

estudada, enfatiza-se a idade superior a 65 anos, dificuldade 

visual, estado mental diminuído, histórico de queda e uso de 

polifarmácia, já que nesse último caso há adição da 

possibilidade de efeitos adversos, como, vasodilatação 

periférica, desestabilidade hidroeletrolítica, hipotensão e perda 

súbita da consciência (NETO, 2017). Kuznier, et al., 

demonstrou  um estudo no qual a pesquisa realizada referiu que 

37,5% dos idosos entrevistados assumiram ter caído no último 

ano, destes 70% referiram uma só queda. Em decorrência 
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disso, 24% dos idosos informaram ter sofrido fraturas, sendo a 

de fêmur a mais prevalente. 

 Ao correlacionar quedas e fraturas de fêmur em idoso, 

Soares, et al. identificou que aqueles que eram portadores de 

hipertensão arterial sistêmico (HAS) e faziam uso de anti-

hipertensivo estavam mais evidentes a fratura do fêmur, 

levantando hipótese do uso do tipo de medicação e 

consequentes perda de minerais pela urina. A depressão não 

está associada diretamente à ocorrência de quedas, mas a 

utilização de medicamentos antidepressivos pode influenciar a 

redução da velocidade da marcha e a perda da força muscular, 

com risco iminente de sofrer o referido trauma (PRATO, et al., 

2017). 

Ainda, vale salientar a ptophobia que é o medo de cair, 

um fator multifatorial que incita a queda muito comum entre a 

população idosa, sendo geralmente apresentada como uma 

consequência psico comportamental advinda de um trauma 

anterior, entretanto alguns idosos sem qualquer acidente 

passado podem adquiri-la, o que comprova seu caráter 

multifatorial. Por meio de análises foi percebido que o risco de 

queda possui uma ligação clara com o medo de cair 

apresentado pela população longeva, em que os  idosos com 

essa características têm as suas chances aumentadas  de 12 a 

15 em relação aos que não a apresentam (PENA, 2019). 

A partir do interesse na análise dessa conexão entre o 

medo de cair e a queda, criou-se a escala Falls Efficacy Scale 

International (FES-I) para estimar o medo de cair do idoso em 

atividades cotidianas e a sua correlação com os acidentes, ela 

foi traduzida para o Brasil em 2007 e consiste em 16 perguntas 

que envolvem situações de risco ao idoso no seu dia a dia (“o 

quão preocupado em cair você fica quando está: Limpando a 



FATORES DE RISCO DE QUEDA EM IDOSOS E MEIOS DE PREVENÇÃO NO 

ÂMBITO DA SAÚDE 

1023 
 

casa, Vestindo ou tirando a roupa, Preparando refeições, 

Tomando banho, Indo às compras, Sentando ou levantando de 

uma cadeira, Subindo ou descendo escadas, Caminhando pela 

vizinhança, Pegando algo acima de sua cabeça, Indo atender o 

telefone antes que ele pare de tocar, Visitando um amigo ou um 

parente, Andando em locais cheio de gente, Caminhando sobre 

superfície irregular, Subindo ou descendo uma ladeira, Indo a 

uma atividade social”), com a possibilidade de 4 respostas 

(Nem um pouco preocupado equivalente a 1 ponto, Um pouco 

preocupado equivalente a 2 pontos, Muito preocupado 

equivalente a 4 pontos e Extremamente preocupado 

equivalente a 5 pontos), o score varia de 16, em que não há 

qualquer medo, até 64 pontos, sendo as variações de 23 a 30 

pontos acusadores de quedas esporádicas e acima de 31 

quedas recorrentes (DE OLIVEIRA, Brancoli, 2019). 

Essa escala adaptada para o contexto de Lisboa em 

Portugal determinou que o medo de cair é uma problemática 

que independe do gênero -o que contrasta com os dados 

nacionais que mostram que as mulheres são as mais afetadas- 

aumenta com o avançar da idade, relacionando-se com a 

iminência de uma queda e suas consequências. Tal fator pode 

limitar o idoso, interferindo nos seus afazeres diários e inibindo 

as suas atividade sociais, o que resulta em um 

descondicionamento físico e como conseguinte um aumento no 

risco da queda. Ademais, ressalta-se que a hipotonia e a 

diminuição dos reflexos são fatores que proporcionam um 

aumento desse receio e que devem ser percebidos e tratados 

de forma efetiva, principalmente o estímulo a saúde muscular, 

já que a dificuldade na marcha pode estimular futuros acidentes 

(ALVES,2018). Entretanto, apesar de estudos revelarem que o 

valor da FES-I elevada aumenta a possibilidade de queda, 
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destaca-se que o medo de cair pode até certo ponto, quando 

não  for incapacitante, pode gerar uma maior cautela no idoso 

e diminuir a possibilidade de acidentes, já que a exposição do 

indivíduo a mazela é driblada  (DE OLIVEIRA, Brancoli,2019). 

Outro fator relevante notado é que as formas de avaliar 

e prevenir a queda são de baixo custo orçamentário em 

contraste as despesas ocasionadas nas unidades hospitalares 

gerados por ela. Por isso sua importância no contexto da Saúde 

Primária, além do FES-I existem testes de baixo custo e fácil 

aplicabilidade como o de velocidade de marcha, nele pode ser 

estimados os valores do risco de queda, a partir do nível de 

retardo da deambulação (VIEIRA, 2019).Outro parâmetro de 

grande importância, também de baixo custo, é a escala de Berg, 

em que se avalia o equilíbrio do paciente em atividades diárias 

(DE OLIVEIRA, Brancoli, 2019) 

 Para obter uma boa adesão a melhorias voltadas ao 

idoso, ele e sua família devem ter uma boa relação com a 

equipe de saúde responsável pelo território que o mesmo 

reside, “a modificação do lar, isoladamente, é insuficiente para 

prevenção” (CHEHUEN NETO, et al., 2018), pois sempre deve 

ter um olhar voltado à terceira idade como um todo, buscando 

uma boa empatia e respeitando todas as fases da velhice.Por 

isso, é imprescindível medidas como a formação de uma equipe 

multidisciplinar que localize caidores em potencial, já na 

atenção básica, já que a identificação precoce dos fatores é 

essencial, visto que  na maioria dos eventos a vítima não lembra 

o que estava fazendo antes da queda. Ademais, a adaptação 

do domicílio é de extrema importância para diminuir o risco, por 

meio de tapetes antiderrapantes, barras de apoio, mas essa 

deve estar aliada a outras medidas, daí a importância da 

participação da família e do cuidador (SOUZA, 2019; 



FATORES DE RISCO DE QUEDA EM IDOSOS E MEIOS DE PREVENÇÃO NO 

ÂMBITO DA SAÚDE 

1025 
 

MIRANDA, 2018). O incentivo a prática de atividades físicas, a 

participação em grupos de idosos e o usufruto de equipamentos 

sociais disponíveis na comunidade, como em praças públicas e 

espaços específicos, têm um grande avanço na melhoria da 

saúde desses que mais precisam, além de promover uma 

socialização que é essencial para o ser humano. 

Em concordância, notabiliza-se que os Idosos que 

realizam  atividade física diminuem a possibilidade de queda, já 

que melhoram o equilíbrio, a atenção, a postura os reflexos e a 

mobilidade, além disso os não sedentários têm menor 

possibilidade de desenvolver distúrbios e apresentam melhor 

prognóstico no caso de doenças crônicas não 

transmissíveis.Ademais, o melhor desempenho físico dos 

membros inferiores é uma fator que diminuiu os índices de 

queda (SOUZA, 2019). Desse modo, destaca-se a dança de 

salão como um atividade que promove uma diminuição de 

quedas, já que os seus praticantes apresentam uma melhor 

pontuação no teste de Berg e como conseguinte uma menor 

índice de queda. Além disso, cabe destacar que a dança de 

salão é um meio de inserir o idoso socialmente o que pode ser 

de grande importância para garantir a sua saúde mental, o que 

evita  doenças psíquicas e, como conseguinte, diminui a 

ansiedade, que é uma estimulante para acidentes, já que 

diminui a acuidade sensitiva e interfere em aspectos posturais 

do indivíduo (PAIVA, 2019; NETO, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Portanto, a partir desse trabalho foi possível perceber 

que os idosos de idade avançada, do sexo feminino, 

sedentários, com alta pontuação no FES-I, marcha retardada, 
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utilização de mais de duas medicações e que com maus 

resultados no teste de BERG, são mais propensos a acidentes. 

Além disso, notou-se que, apesar de um problema de saúde 

importante, sua prevenção requer um baixo custo, a partir de 

trabalhos de conscientização entre os idosos e seus familiares, 

em conjunto a atuação das equipes multidisciplinares da 

atenção básica e médico geriatra. Como também, devem ser 

utilizadas medidas preventivas: o uso das escalas de risco em 

consultas com a população idosa, observa e indicar possíveis 

mudanças em uma visita domiciliar, para que dessa forma seja 

possível o alerta antecipado. Por fim, para uma melhor 

qualidade de vida o idoso deve ser sempre incentivado a adotar 

bons hábitos de vida, como a pratica de atividades fisicas, já 

que foi possível perceber a grande influência delas na 

prevenção desses casos. Desse modo, notamos que a 

prevenção é sempre a melhor forma de atuação em saúde. 

Destacamos, tembém, alguns fatores que foram 

limitantes na pesquisa, já que, apesar da maioria dos estudos 

serem dos últimos cinco anos, ou seja com dados recentes, 

notou-se que ainda existe pouco conteúdo nacional, no que se 

refere aos acidentes essencialmente domiciliares e cotidianos, 

a maior parte dos artigos se priva a percepção hospitalar da 

problemática, com maior preponderância de idosos doentes e 

acamados. Junto a isso, percebeu-se que as escalas de 

referência, como a FES-I, são traduções de um contexto 

europeu e estadunidense, dificultando uma visão pura do viés 

brasileiro, o que pode anular algumas características do 

cotidiano da terceira idade nacional, como por exemplo 

dificuldades ocasionados pelas características sócio 

econômicas, pela infraestrutura e por questões culturais.  
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RESUMO: A próstata é um órgão alvo de várias doenças 
comuns que podem afetar a fertilidade masculina em diferentes 

idades. As doenças prostáticas podem afetar jovens e idosos. 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 
o Câncer de próstata é o segundo mais prevalente no sexo 
masculino, sendo a sexta causa de morte mais frequente entre 

a população masculina mundial. A próstata é uma glândula que 

faz parte do sistema reprodutor masculino, localizada na parte 

baixa do abdômen e produz parte do sêmen. O presente 

trabalho tem por objetivo monitorar os valores de Antígeno 
Prostático Específico (PSA) em usuários do SUS, atendidos em 
um laboratório da cidade de Maceió-Alagoas, realizando uma 
análise retrospectiva e correlacionando as alterações séricas 

com a faixa etária. Os dados foram obtidos por consultas nos 
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registros pertencentes ao arquivo eletrônico da unidade 
laboratorial, com a devida autorização dos responsáveis pelo 
laboratório no período entre outubro de 2019 a agosto de 2020, 

totalizando 606 pacientes. Foram obtidos os seguintes 

parâmetros:  a idade, a quantificação do PSA livre e total de 

cada paciente, além da relação entre estes. Com a análise 

detalhada dos dados foi possível verificar uma relação entre a 
idade e as alterações prostáticas, concluiu-se que as alterações 
prostáticas estão diretamente proporcionais com a idade, sendo 

prevalente idades superiores a 60 anos. 
Palavras-chave: Câncer de próstata. Antígeno Prostático 

Específico (PSA). Hiperplasia prostática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A próstata é uma glândula exócrina que compõe o 

sistema reprodutor masculino, está localizada na frente do reto, 

abaixo da bexiga, recobrindo a parte superior do canal uretral 

(JÚNIOR et al., 2015). 

Em homens jovens e saudáveis, a próstata possui 

tamanho de uma ameixa, mas seu tamanho aumenta com o 

decorrer da idade. 

O líquido seminal contém uma complexa mistura de 

fluídos que são secretados pelos testículos, epidídimo e 

glândulas acessórias masculinas. A função da próstata é liberar 

parte do líquido que compõe o sêmen que protege e nutre os 

espermatozoides, esse líquido prostático é rico em proteínas 

proteolíticas, antígenos prostáticos específicos (PSA), Zn2+, 

citrato e calicreína que são importantes para a sincronização 

molecular da cascata funcional desencadeada por estímulos 

ejaculatórios provenientes da combinação regulada do eixo 
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hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) com o hipotalâmico-

hipófise-gonodal (VERZE et al., 2016). 

A próstata é um órgão alvo de várias doenças comuns 

que podem afetar a fertilidade masculina em diferentes idades. 

Além disso, afetam diretamente a qualidade de vida do 

paciente.  As doenças prostáticas ou próstatas não saudáveis 

podem afetar jovens e idosos, e dentre elas está o câncer de 

próstata, publicado em nota oficial pela Sociedade Brasileira de 

Urologia como a neoplasia mais comum e a segunda maior 

causa de óbito oncológico em homens (SBU,2018). 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2020), o 

câncer de próstata é o mais frequente entre homens no Brasil 

depois do câncer de pele e aponta o risco do desenvolvimento 

da doença com o avançar da idade, estimando que a cada dez 

homens diagnosticados com câncer de próstata, nove têm mais 

de 55 anos. 

Até o final da década de 80, o rastreamento do câncer de 

próstata (RCap), era realizado apenas com a técnica do toque 

retal. Entretanto essa técnica só tornava possível a detecção 

em estágios mais avançados da doença, sendo minimamente 

impactante na redução da mortalidade, o que refletia em uma 

dificuldade técnica na prevenção da doença e 

consequentemente, de suas sequelas e complicações 

(CHODAK, 1989). 

Com a inserção do teste do antígeno prostático 

específico (PSA), como exame para o rastreio do câncer de 

próstata, conseguiu-se um aumento das possibilidades de 

diagnóstico precoce dos tumores localizados, além das 

alterações prostáticas benignas (ARAÚJO et al., 2020). 
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O PSA, também conhecido como calicreína humana 3, é 

uma glicoproteína que circula no sangue ligada aos inibidores 

de protease, entre eles α1-antichimotripsina e β2-

macroglobulina. Apenas uma pequena quantidade não é ligada 

a proteínas e é chamada de PSA livre (fPSA). A porcentagem 

de fPSA para PSA total (% fPSA) está significativamente 

diminuída em pacientes com Câncer de Próstata (CaP), embora 

uma sobreposição de resultados seja observada comparando 

pacientes com e sem Câncer de Próstata. Assim, a 

interpretação clínica dos resultados do% fPSA é complexa, e 

provavelmente este teste fornece apenas informações 

adicionais na decisão de realizar biópsias de próstata quando 

os níveis atingem valores extremos. Além do %fPSA, outros 

derivados do PSA foram propostos como biomarcadores de 

CaP. (FILELLA et al.,2018).                

O PSA está presente no soro em duas formas distintas, 

PSA não complexado e PSA complexado. O último está 

predominantemente ligado à ɑ-1-antiquimiotripsina, enquanto 

uma pequena fração se liga à ɑ-2-macroglobulina. Já o PSA 

não complexado ou livre, é enzimaticamente inativo e está 

presente no soro não ligado a quaisquer proteínas. O PSA total 

representa a soma das frações livre e complexada (LAMY et al., 

2018). 

Em uma publicação recente, foi realizado um 

levantamento da conduta do rastreamento do câncer de 

próstata em diferentes países, e foi concluído que diversas as 

entidades utilizam o antígeno prostático específica (PSA) e o 

toque retal como a principal conduta terapêutica, 

recomendando rastreio anual com o PSA e toque retal em 

homens com expectativa de vida mínima de 10 anos, iniciado a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Filella%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29844697
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partir dos cinquenta anos, ou aos 45 anos naqueles de maior 

risco (MODESTO et al., 2018). 

Levando em consideração que o câncer de próstata é a 

patologia que mais causa mortalidade por câncer entre homens, 

é relevante o presente estudo visto que avalia parâmetros do 

perfil de pacientes submetidos ao exame do PSA, assistidos 

pelo VI distrito sanitário de Maceió, composto por uma unidade 

de maior porte (Unidade de referência); seis unidades de saúde 

da família e uma unidade básica de saúde, contemplando assim 

a comunidade inserida no maior complexo habitacional do 

Estado de Alagoas. 

O presente trabalho tem por objetivo monitorar os valores 

de Antígeno Prostático Específico (PSA) em usuários do SUS, 

atendidos em um laboratório da cidade de Maceió-Alagoas, 

realizando uma análise retrospectiva e correlacionando as 

alterações séricas com a faixa etária. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, 

observacional, de abordagem quantitativa. A pesquisa teve a 

aprovação do Comitê de ética do Centro Universitário Cesmac 

com número de CAE: 93637918.9.0000.0039 e de Parecer: 

2.933.569. O estudo foi realizado no Laboal - Laboratório de 

Diagnóstico de Alagoas, situado na Avenida, 476, Benedito 

Bentes, Maceió – AL. CEP: 57084-615. 

 Os dados foram obtidos por consultas nos registros 

pertencentes ao arquivo eletrônico da unidade laboratorial, nos 

períodos de outubro de 2019 a agosto de 2020, com a devida 

autorização dos responsáveis pelo laboratório.  

https://www.apontador.com.br/em/maceio-al
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Estiveram inclusos no estudo registros pertencentes a 

pacientes do sexo masculino que realizaram o exame Antígeno 

Prostático Específico (PSA) observando-se os critério de jejum 

adequado, período de abstinência sexual de no mínimo 48 

horas, período mínimo de 3 dias após realização de exame do 

toque retal e mínimo de 7 dias após realização de 

ultrassonografia trans retal. 

Estiveram exclusos da pesquisa registros de pacientes 

que não se adequaram aos requisitos supra citados ou ainda 

que não fossem oriundos de atendimento através do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Foi analisado um total de 606 registros laboratoriais 

alimentados no software Easylab®, pertencentes a homens 

com idades entre 23 a 105 anos, e obtidos os seguintes 

parâmetros:  a idade, a quantificação do PSA livre e total de 

cada paciente, além da relação entre estes. Os dados coletados 

foram organizados e processados no programa Microsoft Office 

Excel®, versão 2016 e expostos na forma de tabelas e gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O antígeno prostático específico (PSA), é o padrão ouro 

para detecção e monitoramento do câncer de próstata 

(KLINKENBERG et al., 2019). São considerados níveis 

alterados de antígeno prostático total valores acima de 3,0 

ng/mL em homens com idade superior a 50 anos, e 2,5 ng/mL 

em homens com idade inferior a 50 anos. Para valores de PSA 

livre, não há valores de referência definidos. 
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 A tabela 1expressa a seguir, apresenta a relação entre a 

idade e valores alterados de PSA nos pacientes que foram 

atendidos pela unidade laboratorial alvo do estudo. 

 

Tabela 1. Idade e número de pacientes atendidos na 

unidade de saúde. 

 

Idade 

 

Número de 

Pacientes 

PSA > 4.0 

ng/ml 

PSA > 

2.5ng/ml 

 

> 60 

 

330,0 

 

29,0 

 

0 

<60 276,0 0 24,0 

Total 606,0 29,0 24,0 

Fonte: Laboratório de Diagnóstico de Alagoas (LABOAL). 

 

 É notório observar que os pacientes com idade acima de 

60 anos, apresentaram maior em número de alterações 

prostáticas quanto aos pacientes com idade inferior, também é 

possível observar a variação dos níveis séricos de PSA de 

acordo com a idade, reforçando como está expresso no estudo 

de KASPER et al.,(2006). 

 Durante o período analisado (outubro de 2019 a agosto 

de 2020), 606 pacientes com idade prevalente entre 23 a 

105anos realizaram o exame de PSA. Dentre os pacientes que 
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realizaram o exame, em maior número foram os com idade 

superior ou igual a 60 anos, com a marca de 330 no total, 

enquanto em menor número foram os com menos de 60 anos, 

com um total de 276. 

Dos pacientes que realizaram exames de PSA no 

período avaliado, apenas 3,52% (n=18) apresentam idade igual 

ou inferior a 39 anos. A faixa que compreende idades entre 40 

e 59 anos representa 50,58% (n=258), seguida da faixa que 

inclui pacientes com idade acima de 60 anos, correspondendo 

à 64,7% (n=330).  

 Avaliando-se esta variável, encontram-se dados 

condizentes com o que preconiza o Ministério da Saúde (2018) 

que alerta para que os cuidados sejam mais enfáticos a partir 

dos 40 anos de idade, somando-se a este fator o histórico 

familiar e sobrepeso.   

 Conhecer o perfil epidemiológico destes pacientes é 

importante pois serve para nortear o melhor alcance das 

políticas públicas de saúde, especialmente quando se tratada 

saúde masculina, uma vez que o número de casos de doenças 

prostáticas não se relaciona apenas com questões biomédicas, 

e sim com aspectos comportamentais e de autopercepção 

(GOMES et al., 2006).  

 Durante a análise dos dados, foi possível notar um 

aumento significado no número de exames realizados durante 

o mês de novembro, coincidindo com o mês de conscientização 

para a prevenção do câncer de próstata, que salienta a 

importância do autocuidado para a redução do número de 

casos de neoplasias que atingem a população masculina.  

 Foi observado em um paciente, com idade 74 anos, uma 

taxa de 35,71 ng/ml, sendo o valor máximo analisado. Em 
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contrapartida, outro com idade 65 anos, apresentou taxa de 

0,11 ng/dl de PSA total, sendo o de menor valor analisado. 

 Faixa de valores de PSA acima de 4,0 ng/ml, em homens 

acima de 60 anos, são indicativo para câncer de próstata, 

valores até 10ng/dl, estudos apontam que na maioria das vezes 

trata-se de tumor menos agressivo, por sua vez, valores acima 

de 4,0 ng/dl PSA total, é indicado a realização da biópsia para 

confirmar a neoplasia (LITWIN et al., 2017). 

Dentre estes pacientes,53 apresentaram alterações nos 

níveis de PSA, sendo 29 maiores de 60 anos e 24 menores de 

60 anos. Segundo relatos dos pacientes atendidos na unidade, 

fazia meses ou até anos que não realizavam exames 

laboratoriais, fato que demonstra carência do cuidado com a 

saúde pela população, que resulta em números alarmantes da 

incidência de neoplasias na região.  

Em comparação com o estudo de Rabah et al., (2019), 

foi evidente notar que as alterações nos níveis de PSA, estão 

diretamente associados ao avanço da idade, aumentando a 

predisposição para o câncer de próstata, foi demonstrado 

quedos 1343 pacientes maiores de 60 anos analisados,75 deles 

demonstraram alterações nos valores de PSA, acima de 4,0 

ng/dl. Na tabela 2, é possível analisar a incidência de câncer de 

próstata em Alagoas no ano de 2020. 

O câncer de próstata tem ocupado o primeiro lugar com 

890 casos do câncer no estado, logo em seguida com as 

neoplasias de Mama feminina e Colo de útero.  

Na capital Maceió, o qual o presente estudo está 

inserido, o câncer de próstata está ocupando primeiro lugar com 

300 casos estimados (INCA., 2020). 

 



TRIAGEM LABORATORIAL DE ALTERAÇÕES PROSTÁTICAS ATRAVÉS DO 
ANTÍGENO PRÓSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EM PACIENTES ATENDIDOS 

PELO SUS NO VI DISTRITO DE SAÚDE DE MACEIÓ/AL 

1039 
 

Tabela 2.Estimativa de incidência de câncer de próstata em 

Alagoas no ano de 2020 (Modificada do INCA). 

Fonte: Instituto Nacional de Câncer. 

 

Com exceção do câncer de pele não melanoma, o 

câncer de próstata é o mais comum entre homens em toda 

região do país, estimando-se que a cada cem mil indivíduos a 

70,54 casos novos, risco da doença aumenta com o avanço da 

idade, entre as principais causas da doença estão fatores  

genéticos, o uso de anabolizantes, o consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas, má alimentação e obesidade. (MODESTO 

et al., 2018). 

 Considerando que a população masculina apresenta 

altos índices de morbimortalidade, tornando-se assim um 

grande problema de saúde pública, no ano de 2009 foi instituído 
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pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de 

atenção integral à Saúde do Homem, por meio da portaria nº 

1.944, de 27 de agosto de 2009, que tem por objetivo, organizar 

uma rede de atenção à saúde que garanta uma linha de 

cuidados integrais voltada para a população masculina, apoiar 

as ações e atividades de promoção de saúde para facilitar e 

ampliar o acesso aos serviços de saúde por parte dessa 

população, assim também como o apoiar a qualificação de 

profissionais de saúde para o atendimento específico da 

população masculina. O programa da saúde do homem e regida 

pelos princípios da universalidade e equidade, garantindo 

assim, a realização dos serviços e ações de forma integral, 

abrangendo a disponibilidade de insumos, equipamentos e 

materiais interativos, em conformidade com os preceitos éticos 

e suas peculiaridades socioculturais. Como objetivos 

específicos o sistema integral de saúde do homem promove a 

estimulação dos serviços de saúde público e privado, para 

promoção de ações integradas com outras áreas 

governamentais. 

Baseado em fortes argumentos fortificados ao longo da 

história, a população masculina visualiza o cuidado com a 

saúde como algo peculiar à masculinidade, ignorando a 

importância da prevenção de doenças. 

 Ações promovidas por organizações como a LAL 

(Instituto Lado a Lado), promovem a promoção da saúde, com 

o intuito de mudar o comportamento do homem em relação à 

saúde, como é o exemplo da campanha novembro azul fundada 

em 2011 pela LAL, para conscientizar sobre a importância do 

diagnóstico precoce do câncer de próstata (Instituto Lado a 

Lado pela vida, 2020). 
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O câncer de próstata e mais comum com o avançar da 

idade, portanto homens de todas as idades devem ficar atentos 

aos fatores de risco pessoais. Em trabalho publicado por Araújo 

et al., (2020), tumores em pacientes jovens geralmente 

apresenta maior potencial de agressividade, com menos 

possibilidade, portanto, de serem detectados. No entanto, por 

terem maior expectativa de vida, o diagnóstico de tumores 

indolentes nessa faixa etária deixa o indivíduo mais susceptível 

às morbidades secundárias ao tratamento por mais tempo. 

 Nesse presente estudo cerca de 11% dos pacientes 

pertenciam a esta faixa etária, apresentando valores 

condizentes com a normalidade.  

Níveis alterados do antígeno prostático não indicam 

presença de neoplasia, mas pode ser um indicativo 

(INSTITUTO ONCOGUIA, 2019). O PSA é produzido pela 

próstata em resposta a uma série de alterações que possam 

estar acometendo a próstata, isso inclui uma infecção ou 

inflamação (Prostatite), aumento de tamanho (Hiperplasia 

benigna da próstata), ou até mesmo o câncer.  

Segundo o Instituto Oncoguia o exame do PSA é o 

primeiro passo no processo de diagnóstico do câncer, ele é útil 

na detecção dos estágios iniciais da doença. Especialistas 

apontaram que o exame do PSA salva a vida de 

aproximadamente 1 em cada 39 homens que realizam o exame. 

O câncer de próstata é um dos cânceres mais 

assintomáticos, ou seja, nem sempre a doença se manifesta 

através de sinais e sintomas, mas geralmente os sinais são 

frequentemente detectados pela primeira vez durante um 

check-up de rotina. Os sintomas mais comuns incluem, 

necessidade frequente de urinar, fluxo fraco ou interrompido de 
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urina, dor ou ardor no ato da micção, dificuldade para ter 

ereção, rigidez na parte inferior das costas, quadris ou coxas 

(JÚNIOR., 2015). 

A idade é o único fator de risco mais estabelecido para o 

desenvolvimento do câncer de próstata, aproximadamente 62% 

dos casos diagnosticados no mundo ocorrendo em homens 

com idade 65 anos ou mais. Com o aumento da expectativa de 

vida mundial, se espera que haja um aumento no número de 

casos de doenças prostáticas (INCA., 2016). O nordeste 

brasileiro é a terceira região com maior incidência da doença. 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, Alagoas tem 

uma taxa estimada para 2020 de 71,64 casos para cada 100 mil 

homens. Os altos índices de câncer de próstata podem estar 

relacionado a dificuldade dos homens em ter acesso a atenção 

primária, seja por desconhecimento da doença, preconceito ou 

falta de recursos médicos, esses fatos impossibilita o 

diagnóstico da doença em sua fase inicial dificultando a 

resposta terapêutica (PAIVA et al., 2011). 

Como demonstrado na Figura 1,  os dados apontaram 

para uma diminuição no número de exames realizados entre os 

períodos de maio à agosto de 2020, essa diminuição pode ser 

justificada por aprovação do decreto, enviado pelo governo 

federal, pelo senado, do pedido que reconhece o estado de 

calamidade pública em razão da pandemia no novo Sars-Cov-

2 (Corona Vírus), que foi mediada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e classificada como emergência de Saúde 

Pública, que é a de maior nível de gravidade, e tem desafiado 

todo o mundo, e com isso vem a preocupação das assistências 

básicas de saúde com a diminuição da demanda pelos exames, 

que é primordial para a manutenção da saúde do homem. 



TRIAGEM LABORATORIAL DE ALTERAÇÕES PROSTÁTICAS ATRAVÉS DO 
ANTÍGENO PRÓSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EM PACIENTES ATENDIDOS 

PELO SUS NO VI DISTRITO DE SAÚDE DE MACEIÓ/AL 

1043 
 

 

Figura 1: Quantitativo de Pacientes atendidos por mês na 
Unidade de Saúde. 

 
Fonte: Produzido pelo Autor 

Os exames realizados em meados do mês de novembro 

e em dezembro refletem o alcance das campanhas voltadas à 

saúde do homem, como exemplo, o novembro Azul. Os dados 

apontaram para uma diminuição no número de exames nos 

meses posteriores, especialmente devido à pandemia de Covid-

19, podendo ser justificada pelas medidas de isolamento social 

adotadas pelos poderes públicos, e refletidas nos atendimentos 

da atenção básica no município, em razão da situação 

emergencial. 

Os pacientes que já apresentavam alguma comorbidade 

ou precisavam realizar algumas avaliações laboratoriais 

rotineiras não se sentiam seguros em procurar os serviços no 

momento pós-pandemia. Além da decisão pessoal de boa parte 
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da população em respeitar o isolamento social, houve decreto 

oficial de quarentena por parte dos gestores estadual e 

municipal, o que impactou no número de atendimentos da 

atenção básica de saúde, os principais geradores de 

solicitações de exames.  

Este fato desperta preocupação no tocante à saúde 

coletiva, uma vez que em razão da falta de auxílio a estes 

pacientes pode ocorrer o agravamento de diversas doenças se 

não assistidas precocemente, incluindo as alterações 

prostáticas benignas e neoplásicas. 

O exame do antígeno prostático (PSA), ocupa uma 

posição importante no diagnóstico precoce da doença, 

resultando em melhores respostas ao tratamento. Portanto, é 

importante investimentos em medidas que visem incentivar a 

adesão às formas utilizadas para o diagnóstico da doença. 

 

CONCLUSÕES 

 

 A promoção da saúde consiste em políticas, planos e 

ações que visam provocar mudanças de comportamento 

capazes de beneficiar a sociedade em larga escala. É o esforço 

da comunidade organizada que visa melhores condições de 

saúde da população e programas educativos que 

desencadeiam mudanças individuais de comportamento. De 

uma forma restrita, prevenção significa inibir o desenvolvimento 

de uma doença antes que ela ocorra. O significado mais amplo, 

no entanto, inclui medidas que interrompam ou atrasem a 

progressão da doença.  
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Conclui-se necessário propor e implementar medidas e 

estratégias educacionais assim como também melhorar a oferta 

dos exames de triagem para o câncer de próstata. 

É necessário que os profissionais de saúde estejam atentos 

para as particularidades dos homens com o objetivo de 

incentivá-los a boas práticas de saúde para melhorar a 

qualidade de vida desses indivíduos, proporcionando situações 

adequadas que venham gerar consciência sobre o cuidado, a 

prevenção e as consequências danosas que o câncer de 

próstata detectado tardiamente possa trazer. 

Em uma sociedade onde transformação é algo constante, a 

promoção da saúde adquire importante papel socioeconômico 

e cultural, pois os indivíduos do sexo masculino, com 

sobrecarga de atividades, acabam deixando a qualidade da 

própria vida ao segundo plano. É importante reconhecer que 

esse grupo necessita de ações educativas em saúde, tendo em 

vista que os homens apresentam taxas de mortalidade mais 

elevadas, quando comparado às mulheres. 

O diálogo entre toda a população masculina, 

independentemente de idade, e profissionais de saúde abre 

leques de expectativas emocionais, sociais e culturais 

possibilitando reflexões quanto aos cuidados com a saúde e a 

quebra de tabus e preconceitos, assim levando a busca pelos 

serviços de saúde por parte dos usuários. 

O estudo aponta a importância do uso deste marcador 

laboratorial, visto que se presta à detecção sensível de 

alterações precoces. Isto reflete a importância do 

acompanhamento rotineiro dos níveis do PSA em população 

considerada de maior risco, uma vez que alguns dos indivíduos 

com alterações prostáticas são diagnosticados em estágios 
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intermediários tendendo ao nível mais avançado da doença, o 

que poderia ser rastreado de forma segura e específica com o 

uso da dosagem do antígeno prostático específico.  

Observando-se o momento atual de saúde pública, chama 

atenção a considerável queda no número de exames realizados 

no laboratório referência para o maior distrito sanitário do 

município, trazendo preocupação à saúde coletiva uma vez que 

embora o acesso aos serviços de saúde tenha sido reduzido, 

os cuidados preventivos precisam ser realizados 

rotineiramente. 
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