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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 a serviço da vida” 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 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João Pessoa-

PB. 

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 a serviço da vida apresenta 

interdisciplinaridade entre a as áreas da saúde concentrado 

em títulos com temas que relatam experiência profissional 

nas áreas afins.  

O livro Saúde a serviço da vida, 1 abrange as áreas: 

Atenção a saude, Trabalho multiprofisisonal, Práticas 

integrativas e complementares PICs, Interprofissionalidade 

na saúde e Administração em saúde. O livro Saúde a 

serviço da vida, 2 abrange as áreas: Saúde e meio 

ambiente, Epidemiologia, Biossegurança, Perfl populacional. 

O livro Saúde a serviço da vida, 3 abrange as áreas: 

Biomedicina, Anatomia e fisiologia humana, Educação física: 

fisiologia do esporte, treinamento e atuação em saúde, 

Fisioterapia. O livro Saúde a serviço da vida, 4 abrange as 

áreas: Saúde da Criança, Saúde do adolescente, Saúde do 

homem e Saúde do trabalhador. O livro Saúde a serviço da 

vida, 5 abrange as áreas: Saúde da mulher, Saúde sexual e 

reprodutiva e Saúde da família. O livro Saúde a serviço da 

vida, 6 abrange as áreas: Saúde do Idoso, Saúde mental e 

psicologia. O livro Saúde a serviço da vida, 7 abrange as 

áreas: Saúde pública e Saúde básica. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 



 
 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A UTILIZAÇÃO DAS PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA 

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 
Yanka Patrícia Ferreira BEZERRA 1 

Camila Priscila Abdias do NASCIMENTO 2 
1 Graduanda do curso de Enfermagem, Universidade Potiguar (UNP); 2 Docente da 

Universidade Potiguar (UNP); 2 Orientadora.  
yankapatricia-@outlook.com 

 

RESUMO: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma patologia em 
que o coração fica incapacitado de realizar suas atividades 
normais, ocasionando complicações para a vida dos pacientes, 
fisicamente, emocionalmente, mentalmente e socialmente. O 
artigo objetiva identificar as Práticas Integrativas e 
Complementares (PICS) que são utilizadas no tratamento de 
pacientes com IC. Trata-se de uma Revisão Integrativa 
baseada na indagação “Quais as PICS podem ser utilizadas no 
tratamento da IC?”. A coleta de dados foi realizada no período 
de setembro a outubro de 2019 na Biblioteca Nacional de 
Medicina dos Estados Unidos (PUBMED) com os descritores 
em inglês “Heart Failure”, “Complementary Therapies” e 
“Terapeutics”; em espanhol “Insuficiencia Cardíaca”, “Terapias 
Complementarias” e “Terapéutica”; em português “Insuficiência 
Cardíaca”, “Terapias Complementares”, e “Terapêutica”. 
Resultou-se em 859 artigos, sendo selecionados 8 para estudo. 
Os critérios de inclusão foram os estudos publicados nos 
últimos cinco anos, no idioma inglês, espanhol e português 
disponíveis em texto completo. Os critérios de exclusão foram 
os artigos duplicados, revisões da literatura, editoriais, teses, 
estudos experimentais em animais, e os que não 
correspondiam com a questão norteadora do estudo. Diante a 
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realidade estudada, as principais terapias utilizadas no 
tratamento da IC foram: Yoga, Baduanjin, Banho Florestal, 
Eletroacupuntura, Fitoterapia e Tai Chi. As Terapias 
Complementares é uma forma de transformar a assistência 
prestada ao paciente, seus benefícios são inúmeros e 
comprovados cientificamente. 
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca. Terapias 
Complementares. Terapêutica. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Insuficiência Cardíaca (IC) pode ser compreendida 

como a incapacidade que o coração tem de bombear o sangue 

para suprir as necessidades do metabolismo humano, ou 

quando essa atividade é realizada por meio da alta pressão de 

enchimento. É uma doença grave que atinge mais de 23 

milhões de pessoas mundialmente (MOZAFFARIAN, 2016; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2018). 

As possíveis causas para IC estão relacionadas à 

anormalidades na função sistólica e diastólica, e os principais 

sinais para tal patologia consiste em baixo débito cardíaco, 

congestão pulmonar ou sistêmica, em repouso ou a esforços. O 

paciente também apresenta sintomas de dispneia, ortopneia, 

fadiga, intolerância ao exercício, tosse noturna, ganho de peso, 

e dor abdominal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2018). Ela é uma doença bastante 

incapacitante em questões físicas, mentais e sociais. 

A Insuficiência Cardíaca pode ser classificada de acordo 

com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), ou seja, 

pode ser preservada, intermediária e reduzida (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2018). Muito se encontra 

medidas de tratamento para doenças cardiovasculares de 
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forma convencional, mas existem lacunas referentes a tratar o 

paciente de forma holística, que consiste em um tratamento que 

objetiva induzir harmonia e equilíbrio no organismo (DACAL; 

SILVA, 2018). 

O Peptídeo Natriurético Cerebral é um biomarcador da 

Insuficiência Cardíaca, seus níveis aumentam na presença da 

doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2018) 

se eles aumentarem, ou não apresentar redução, significa um 

mau prognóstico da patologia. 

O Guideline do American College of Cardiology (2013) 

traz recomendações para tratamento dos sintomas da IC, mas 

não aborda a medicina complementar como opção para essa 

população. 

Para o enfrentamento dessa doença, as Práticas 

Integrativas e Complementares (PICS) é uma estratégia 

fundamental para prestar ao paciente uma assistência holística 

nos aspectos biopsicossociais e espirituais. 

As Práticas Integrativas são recursos que promovem à 

oferta a promoção de saúde e propiciam uma nova 

compreensão do processo saúde-doença, gerando 

empoderamento, e cuida do paciente de forma integral, 

intervindo positivamente para a qualidade de vida (Lima et al., 

2018). 

Na prática clínica, o cuidado com ao paciente que tem IC 

em grande maioria consiste no tratamento farmacológico 

tradicional com utilização de Inibidores da Enzima Conversora 

da Angiotensina (IECA) e Betabloqueadores dos Receptores da 

Angiotensina (Rohde et al., 2018). Alguns desses fármacos 

podem ter reações adversas e as PICS torna-se uma estratégia 

complementar para minimizar esses acontecimentos. 
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A Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e 

Aguda (2018) evidencia uma forma de tratamento não 

farmacológico para pacientes com IC, sendo eles programas de 

gerenciamento multidisciplinar caracterizando-se por ações 

entre profissionais com o objetivo de oferecer apoio 

psicossocial, educacional e treinamento físico, mas não relata 

medidas para implementar as Terapias Complementares no 

cuidados a esses pacientes. 

Tendo em vista a importância de destacar as PICS no 

tratamento complementar ao paciente acometido por 

cardiopatias, o presente artigo objetiva relatar sobre a utilização 

destas na assistência ao portador de Insuficiência Cardíaca. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, que consiste em 

uma reunião e síntese de estudos que já foram realizados 

através de diferentes metodologias que contribuem para a 

construção do tema que está sendo estudado (Soares et al., 

2014). 

Para levantamento de dados, a pesquisa foi realizada na 

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 

(PUBMED) utilizando os descritores "Heart Failure", 

"Complementary Therapies", "Therapeutics"; "Insuficiencia 

Cardíaca", "Terapias Complementarias", "Terapéutica"; 

"Insuficiência Cardíaca", Terapias Complementares" e 

Terapêutica.  A pesquisa ocorreu no período de setembro a 

outubro de 2019, os critérios de inclusão foram estudos 

publicados nos últimos 5 anos no idioma inglês, espanhol e 

português disponíveis em texto completo gratuito. Os critérios 

de exclusão foram os artigos duplicados, revisões da literatura, 
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editoriais, teses, estudos experimentais em animais e os que 

não correspondiam para a resolução da questão norteadora do 

estudo. 

A escolha da PUBMED para pesquisa dos artigos foi por 

motivos de não encontrar em outras bases de dados os artigos 

correspondentes ao objetivo da pesquisa, que resultava em 

artigos muito antigos ou com metodologia que são critérios de 

exclusão do presente estudo. 

A questão norteadora conduziu para descobrir na 

literatura as evidências já publicadas sobre as terapias que são 

utilizadas no tratamento de pacientes com IC, e contribuiu para 

o entendimento da proporção que tem a Medicina Alternativa no 

mundo, visto que é um assunto não muito divulgado, mas de 

grande relevância para a saúde. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na US National Library of Medicine (PUBMED), ao 

aplicar o descritor no idioma inglês “Heart Failure” foi 

encontrado 244.905 referências, quando selecionado os filtros, 

esse número reduziu para 29.605. Logo em seguida a palavra-

chave “Complementary Therapies” foi buscada, resultando em 

225.196 artigos, e após os filtros, 12312 estudos. O descritor 

“Therapeutics”, 455.787 sem filtros, e 284.894 filtrados. 

A pesquisa foi realizada também com os descritores em 

português “Insuficiência Cardíaca” AND “Terapias 

Complementares” AND “Terapêutica”, “Insuficiencia Cardíaca” 

AND “Terapias Complementarias” AND “Terapéutica” foi 

buscada no idioma espanhol, mas não obteve nenhum 

resultado. 
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Posteriormente uma terceira busca com as palavras 

"Heart Failure" AND "Complementay Therapies" AND 

"Therapeutics” selecionando filtro no idioma português e 

espanhol foi realizada, resultando em 2 artigos em português, 

que foi excluído por ser uma revisão integrativa e o outro por 

não corresponder com o objetivo da pesquisa. Em espanhol não 

foi encontrada nenhuma referência com os filtros selecionados. 

Uma nova busca combinando os descritores “Heart 

Failure” AND “Complementary Therapies” AND “Therapeutics” 

foi realizada, o resultado foi 859 artigos, depois de aplicado os 

filtros essa quantidade baixou para 80, e por fim, 8 artigos foram 

selecionados para análise. A maioria dos estudos são 

predominante no ano de 2017, constituindo-se 4 artigos; em 

2018, 3 artigos, e apenas 1 artigo no ano de 2016. 

A maioria das pesquisas foram realizados na China, 

totalizando 4 artigos, 1 na Coréia, 1 na Índia, 1 nos Estados 

Unidos e apenas 1 no Brasil. 

Os artigos que foram analisados, estão  catalogados no 

quadro a seguir, essa sendo a amostra do presente artigo. Dos 

8 estudos selecionados, 3 ainda estão em processo de 

desenvolvimento de estudo, sendo eles sobre o Yoga, 

Baduanjin e Eletroacupuntura.  

 

Quadro 1. Descrição dos estudos por título, ano, idioma, 

objetivo, metodologia e resultados. 

Título  
Ano e 

Idioma 
Objetivo Metodologia Resultados  

Additive Benefits of 

Twice Forest 

Bathing Trips in 

Elderly Patients 

2018 

Inglês 

Continuar com a 

investigação 

sobre utilização 

da terapia 

Estudo 

Exploratório 

Banhos florestais 

realizados duas 

vezes ao dia  

durante quatro 
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with Chronic Heart 

Failure. 

japonesa “banho 

florestal” no 

tratamento de 

pacientes com 

IC. 

semanas 

diminuiu níveis 

de peptídeos 

natriuréticos 

cerebrais, obteve 

uma resposta 

inflamatória 

atenuada e 

menor estresse 

oxidativo. 

Baduanjin exercise 

for patients with 

ischemic heart 

failure on phase-II 

cardiac 

rehabilitation 

(BEAR trial): study 

protocol for a 

prospective 

randomized 

controlled trial. 

2018 

Inglês 

Baduanjin na 

melhora da 

função 

cardiopulmonar, 

tolerância de 

exercício e 

qualidade de 

vida em 

pacientes com 

IC. 

Estudo 

Controlado 

Randomizado 

Primeiro estudo 

que avalia os 

efeitos do 

exercício de 

Banduanjin na IC 

Isquêmica. Se 

obtiver sucesso, 

provará que tal 

exercício é 

benéfico para 

tratar esses 

pacientes. 

Effect of heart 

failure reversal 

treatment as add-

on therapy in 

patients with 

chronic heart 

failure: A 

randomized, open-

label study. 

2017 

Inglês 

Realizar a 

terapia de 

reversão (HFRT) 

para avaliar seus 

efeitos na 

Insuficiência 

Cardíaca (IC) 

por meio da 

utilização de 

Estudo 

Randomizado 

Aberto 

Todos os 

pacientes do 

estudo 

completaram a 

fase de 

tratamento e 

obtiveram 

melhora na 
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plantas 

medicinais. 

capacidade 

funcional. 

Effects of 

Traditional 

Chinese Medicine 

Shensong Yangxin 

Capsules on Heart 

Rhythm and 

Function in 

Congestive Heart 

Failure Patients 

with Frequent 

Ventricular 

Premature 

Complexes: A 

Randomized, 

Double-blind, 

Multicenter Clinical 

Trial. 

2017 

Inglês 

Avaliar os efeitos 

da Medicina 

Tradicional 

Chinesa sobre o 

ritmo e função 

cardíaca na 

Insuficiência 

Cardíaca (IC). 

Estudo 

multicêntrico, 

duplo-cego. 

O uso do 

Shensong 

Yangxin 

Capsules 

(SSYX)  em 

pacientes com IC 

ocasionou 

declínio de 

Contração 

Ventricular 

Prematura 

(VPCs) do que o 

placebo. 

Efficacy and safety 

of 

electroacupuncture 

in acute 

decompensated 

heart failure: a 

study protocol for a 

randomized, 

patient- and 

assessor-blinded, 

sham controlled 

trial. 

2017 

Inglês 

Avaliar os efeitos 

da 

eletroacupuntura 

em comparação 

com acupuntura 

falsa no 

tratamento da 

Insuficiência 

Cardíaca (IC). 

Protocolo 

randomizado 

para um 

grupo 

controlado 

por 

simulação. 

Eletroacupuntura 

uma vez ao dia 

durante 5 dias 

será avaliada 

para verificar 

seus benefícios 

no tratamento da 

IC. Os pacientes 

da pesquisa 

serão guiados 

pela Western 

(Diretrizes de 
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Gerenciamento 

de Insuficiência 

Cardíaca aguda. 

The Impact of Tai 

Chi Exercise on 

Self-Efficacy, 

Social Support, 

and Empowerment 

in Heart Failure: 

Insights from a 

Qualitative Sub-

Study from a 

Randomized 

Controlled Trial. 

2016 

Inglês 

Avaliar os efeitos 

físicos e 

psicossociais em 

pacientes com 

Insuficiência 

Cardíaca (IC) 

utilizando o 

exercício Tai 

Chi. 

Ensaio 

Clínico. 

Foram 

observados 

resultados em 

relação a 

percepção de si 

mesmo, 

relacionamento 

com as pessoas, 

benefícios 

físicos, 

autoconsciência, 

menor 

reatividade ao 

estresse, e papel 

social renovado. 

The Salutary 

Influence of Forest 

Bathing on Elderly 

Patients with 

Chronic Heart 

Failure. 

2017 

Inglês 

Testar uma 

hipótese de que 

uma terapia 

chamada de 

“Banho na 

Floresta” é 

benéfica para o 

tratamento de 

pacientes com 

Insuficiência 

Cardíaca. 

Estudo 

Experimental 

Os pacientes 

expostos na 

floresta 

obtiveram 

diminuição do 

peptídeo 

natriurético 

cerebral, nível 

reduzido de 

citocinas 

inflamatórias e 

melhora na 

função 
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antioxidante em 

comparação com 

o grupo urbano. 

Yoga and 

breathing 

technique training 

in patients with 

heart failure and 

preserved ejection 

fraction: study 

protocol for a 

randomized clinical 

trial. 

2018 

Inglês 

Avaliar os efeitos 

da respiração e 

Yoga no 

tratamento de 

pacientes com 

Insuficiência 

Cardíaca (IC). 

Estudo em 

grupo, 

utilizando o 

PROBE 

(Ponto Final 

Cego aberto 

randomizado 

prospectivo). 

Em perspectivas 

futuras esse 

estudo objetiva 

avaliar os efeitos 

do yoga e 

técnicas de 

respiração para 

melhorar a vida 

dos pacientes 

com Insuficiência 

Cardíaca com 

fração de ejeção 

preservada, 

utilizando meios 

não 

farmacológicos. 

A pesquisa ainda 

está em 

processo de 

seleção de 

pacientes, até o 

momento tem 

20, e 18 já 

completaram a 

pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Foi observado que o estudo que foi realizado no Brasil 

(Lopes et al., 2018), elaborou um ensaio paralelo de ponto cego 

aberto randomizado prospectivo (PROBE), que tem a intenção 

de utilizar a Prática Integrativa Yoga na melhoria da função 

respiratória em pacientes com Insuficiência Cardíaca de fração 

de ejeção preservada, no qual consiste em uma maior 

dificuldade para o tratamento, pois tem a presença de várias 

comorbidades, que na maioria das vezes necessita de 

tratamento específico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2018). As PICS demonstra seu potencial na 

melhoria de qualidade de vida dessses pacientes. 

No Brasil, as Práticas Integrativas e Complementares 

teve avanço na criação da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde 

(PNPIC - SUS) pelo Ministério da Saúde em 2006 (BRASIL, 

2006). Nos resultados encontrados, o Yoga, fitoterapia e o Tai 

Chi que foram abordados em 3 artigos diferentes, são os únicos 

que estão incluídos na política; a eletrocaupuntura faz parte da 

PNPIC através da acupuntura tradicional, no qual a 4º diretriz 

da Medicina Tradicional Chinesa decreta que deve fornecer os 

equipamentos para a realização da prática terapêutica. 

A fitoterapia foi encontrada em 2 artigos, as plantas 

medicinais utilizadas no estudos foram a Ginseng, 

Ophiopogonis, Cornus officinalis, Salivia miltiorrhiza, Ziziphi 

spinosae seneb, Taxilli herba, Paeoniae Radiz Rubra, 

Eupolyphaga seu steleophaga, Nardostachyos, Coptis 

chinensis, Schisandrae sphenantherae fructus e os Draconi 

(Wang et al., 2017). 

  

  



A UTILIZAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA 

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA CARDÍAC 

 
 

3.1. Terapias complementares e sua ação nos sinais e 

sintomas da Insuficiência Cardíaca 

 

Nas evidências científicas foram encontradas terapias 

que tem sua ação para amenizar alguns sintomas da IC, os que 

mais se destacaram foram: fadiga; dispneia; 

descondicionamento físico; fraqueza muscular respiratória; 

redução da função cardiopulmonar; além de sofrimento 

emocional depressão e ansiedade. 

As Terapias que mais se destacaram nos artigos, bem 

como sua eficácia em pacientes portadores de Insuficiência 

Cardíaca estão expressos no quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2. Terapias Complementares e sua Eficácia no 

tratamento da Insuficiência Cardíaca (IC). 

Terapia 

Complementar 

Definição da 

Terapia 

Benefícios 

Yoga É uma técnica que 

utiliza exercícios 

de movimentos e 

respiração para 

equilíbrio do 

organismo. 

Melhora 

significativamente 

a frequência 

respiratória, 

maximizando o 

volume de oxigênio 

de pacientes com 

Insuficiência 

Cardíaca com 

Fração de Ejeção 

Preservada 

(ICFEP). 

Baduanjin Prática que 

trabalha a mente e 

Oferece benefícios 

aos pacientes com 
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o corpo por meio 

de movimentos 

lentos, respiração 

profunda e 

relaxamento. 

Insuficiência 

Cardíaca Crônica 

(ICC), melhora a 

função 

cardiopulmonar, 

tolerância ao 

exercício físico, a 

qualidade de vida e 

prognóstico da 

doença. 

Forest Bathing 

(Shinrin-yoku) 

Consiste em ter 

contato com a 

natureza como 

forma de obter 

bem-estar. 

Diminuição dos 

níveis de Necrose 

Tumoral (TNF-α) e 

Peptídeo 

Natiurético do tipo 

B (BNP). 

Eletroacupuntura Aplicação de 

agulhas em 

determinados 

pontos do corpo 

com impulsos 

elétricos em um 

dispositivo. 

Ação benéfica 

sobre os sintomas 

da Insuficiência 

Cardíaca 

descompensada. 

Fitoterapia Utilização de 

plantas medicinais 

para tratamento 

de doenças. 

Efeitos sobre o 

ritmo e função 

cardíaca em 

pacientes com 

Insuficiência 

Cardíaca Crônica. 

Realiza ação anti-

inflamatória e anti 
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agregante 

plaquetário. 

Tai Chi Terapia que utiliza 

exercícios que 

promovem o 

relaxamento, 

promovendo o 

bem-estar do 

corpo e mente. 

Influência no 

autocuidado do 

paciente com 

Insuficiência 

Cardíaca, melhora 

na saúde 

emocional e física. 

Snehana, 

Swedana, 

Hrudaydhara e 

Basti 

É uma terapia de 

reversão da 

Insuficiência 

Cardíaca (HFRT) 

utilizando algumas 

plantas e terapias 

da Medicina 

Ayurveda para o 

tratamento da IC. 

Melhoria da 

capacidade 

funcional e 

melhora nos 

valores de 

oxigênio. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

  

Os sintomas da Insuficiência Cardíaca, segundo os 

estudos analisados, fornecem grande suporte para diminuição 

destes. Dos 8 artigos estudados. Ressalvando que é importante 

que a assistência ao paciente com IC ou qualquer outra 

patologia, quando utilizada as PICS, devem ser realizadas de 

forma a incorporar limites na aplicação das mesmas, pois é uma 

Medicina Complementar que também requer cuidados em 

relação à posologia, indicações e contraindicações. 

O banho florestal é uma técnica do Japão que objetiva 

relaxamento ao caminhar por florestas ou espaços de grandes 

vegetações. Para MAO et al. 2018 e 2017, o banho na floresta 
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é capaz de beneficiar pacientes com IC e ser uma terapia 

complementar eficaz para o bem-estar desses pacientes. No 

ano de 2017 iniciaram um estudo com idosos portadores de 

Insuficiência Cardíaca Crônica com o objetivo de testar essa 

hipótese, como resultados obtiveram redução de citocinas 

inflamatórias e função antioxidante melhorada. Em posterior 

estudo em 2018, continuaram essa pesquisa com os antigos 

participantes utilizando de banhos florestais com mais 

frequência, obtiveram resultados na diminuição dos níveis de 

peptídeos natriuréticos cerebrais, uma melhor resposta a 

inflamações e ao estresse oxidativo. 

A condução do tratamento da IC deve focalizar uma 

abordagem multidimensional aos desconfortos físicos, mentais, 

psicossociais e emocionais dos pacientes para manter uma 

qualidade de vida (YEH et al., 2016). 

O paciente com IC sente-se na maioria das vezes 

fragilizado, pois é uma doença que envolve fatores como 

ansiedade e autoestima baixa devido à falta de 

condicionamento físico. Como consequência o psicológico do 

paciente é uma questão em que se deve priorizar durante o 

tratamento, portanto é importante a influência que as PICS 

realizam no indivíduo, pois proporciona o equilíbrio físico, 

mental, emocional e espiritual, sendo benéfico para um bom 

prognóstico da patologia. 

Apesar de as Terapias Complementares serem de 

grande relevância para a saúde, o artigo teve como limitação a 

carência de estudos no idioma português e espanhol, bem 

como mais relatos de diferentes Práticas Integrativas na 

assistência ao paciente com Insuficiência Cardíaca. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Durante a elaboração do presente artigo, foi possível 

identificar que a Medicina Alternativa e Complementar é um 

recurso imprescindível ao tratamento de pessoas com 

Insuficiência Cardíaca, no entanto, a quantidade de estudos 

voltados a esse público é pequena. 

Mais pesquisas devem ser realizadas com diferentes 

tipos de Terapias Complementares para que a assistência ao 

paciente acometido por essa patologia seja a mais holística 

possível. 

A atenção à saúde cardiológica deve estar voltada para 

formas complementares de tratamento com vistas a integralizar 

a assistência prestada aos pacientes com cardiopatia. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi o de caracterizar a 
produção cientifica acerca da adesão à terapia antirretroviral em 
indivíduos com HIV/AIDS, em periódicos online, no período de 
2014 a 2018. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
realizada no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas 
bases de dados da Literatura Latino Americana e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e da Literatura 
Internacional em Ciências da Saúde (MEDILINE). Para 
viabilizar a coleta de dados, o descritor utilizado foi ‘‘Adesão and 
HIV/AIDS’’. A amostra foi composta por vinte publicações. Com 
a análise das publicações, identificaram-se duas categorias 
temáticas – “Complexidade do tratamento e efeitos colaterais 
complicadores a não adesão à terapia antirretroviral’’; e 
“Importância da equipe de saúde para adesão a terapia 
antirretroviral”. Pode-se observar que o desenvolvimento de 
estudos na área de adesão a terapia antirretroviral para esta 
população acometida, pode subsidiar implementação de ações 
específicas, individualiza e humanizadas, pautadas numa 
perspectiva ampla do processo saúde-doença, abarcando as 
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dimensões biopsíquico e espiritual. Espera-se por tanto, que 
esta pesquisa possa delinear outros pesquisadores e 
investigações que traçam o processo da adesão à terapia 
antirretroviral, e também contribua para profissionais na área da 
saúde a adotarem planejamentos e estratégias eficazes a essas 
pessoas em constante abandono ao tratamento. 
Palavras-chave: Adesão. HIV. AIDS. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) uma 

doença emergente, grave, causada pelo retrovírus HIV (vírus 

da imunodeficiência humana), que vem se disseminando 

rapidamente pelo mundo desde 1980, e hoje é considerada um 

dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e no Mundo 

(ARAUJO et al. 2007). 

No Brasil, a epidemia da AIDS é complexa e dinâmica, 

pois se apresentou inicialmente entre os indivíduos 

homossexuais masculinos, passou pelos hemotransfundidos, 

usuários de drogas injetáveis e nos últimos anos, observou-se 

o aumento do número de casos entre os heterossexuais 

(GALVÃO, 2015). 

De acordo com o último Boletim Epidemiológico (ano 

base 2018) foram notificados (Sinan, SIM, Siscel/Siclom) 

926.742 casos de AIDS acumulados de 1980 a junho de 2018, 

sendo 606.936 (65,5%) no sexo masculino e 319.682 (34,5%) 

no sexo feminino. A razão de sexo vem diminuindo ao longo dos 

anos. Em 1985, para cada 26 casos entre homens, havia um 

caso entre mulher.  Em 2017, essa relação é de 2,2 homens 

para cada caso em mulheres. Neste mesmo ano, foram 

notificados 37.791 casos da doença e a taxa de incidência de 
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AIDS no Brasil foi de 19,0 casos por 100 mil habitantes 

(BRASIL, 2018). 

Gir, Vaichulonis e Oliveira (2005) aludem que 

antigamente nos primeiros anos da doença, quando os 

pacientes eram diagnosticados e com brevidade iam a óbito, 

pois não se proporcionava de alternativas terapêuticas. No 

entanto, Brasil (2018) ressalva que com o advento da terapia 

antirretroviral (TARV) permitiu uma diminuição considerável nas 

manifestações clínicas associadas à infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), ao lado de um ganho visível na 

qualidade de vida e no prognóstico das pessoas em tratamento. 

Porém, a adesão ao tratamento apresenta-se como um 

possível obstáculo para a melhora da qualidade de vida dos 

indivíduos, pois se encontra em um contexto de exigências e de 

reconstrução constante no cotidiano da pessoa vivendo com 

HIV/AIDS, pela cronicidade da doença. Pois a não adesão ao 

tratamento pode levar a sua não efetividade, no plano 

individual, e a disseminação de vírus-resistência, no nível 

coletivo (TEXEIRA; PAIVA; SHIMMA, 2000).  

O termo adesão relacionado ao TARV está vinculado a 

um conjunto de fatores, entre eles, a disponibilidade de acesso 

ao tratamento, frequência e realização de exames laboratoriais, 

consultas, retiradas de medicamentos, tornando-se um 

processo interativo, dinâmico e contínuo. ( PANDOIN et al. 

2010). Polejack (2010) decorre a adesão à utilização dos 

medicamentos antirretrovirais influência significativamente nos 

resultados do tratamento, garantindo, assim, o sucesso ou não 

do tratamento antirretroviral, considerando a adesão como o 

maior determinante da resposta terapêutica. 

A adesão vai além da tomada das medicações, 

englobando o fortalecimento das pessoas vivendo com 
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HIV/AIDS e do vínculo com a equipe de saúde, fomentando o 

acesso à informação, o acompanhamento clinico laboratorial, a 

adequação aos hábitos, as necessidades individuais e o 

compartilhamento das decisões relacionadas à própria saúde. 

(BRASIL, 2018).  

Diante destes pressupostos, verifica-se a importância de 

estudos mais aprofundados na área de adesão ao tratamento 

antirretroviral, pois este se insere como o principal obstáculo 

para melhora na qualidade de vida dos indivíduos infectados 

atualmente. Este estudo emerge de suma importância, pois a 

partir deste, uma vez que os seus resultados poderão subsidiar 

profissionais da saúde no âmbito de planejamentos e 

implementação de ações específicas e individualiza, 

contribuindo, assim, a eficácia no tratamento dos pacientes e 

melhoras em sua qualidade de vida. 

Frente ao exposto, realizou-se o presente estudo que 

teve como objetivo de caracterizar a produção científica acerca 

da adesão à terapia antirretroviral (TARV) em indivíduos com 

HIV/AIDS, em periódicos online de 2014 a 2018. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o alcance dos objetivos propostos selecionou-se 

como método de pesquisa a revisão integrativa da literatura. 

Esta é utilizada para a compreensão aprofundada de um 

fenômeno, com base em estudos anteriores, o que permite a 

reunião de dados de distintas modalidades de delineamento de 

pesquisas e permite a expansão das conclusões (MENDES, 

SILVEIRA, GALVÃO, 2008). 

Com a finalidade de execução dessa revisão, foram 

demarcadas as seguintes etapas metodológicas: identificação 
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do tema ou questão da pesquisa; realização da amostragem 

(seleção dos artigos); categorização dos estudos; definição das 

informações retiradas das publicações revisadas; avaliação dos 

estudos selecionados; interpretação dos resultados; e 

apresentação dos resultados da pesquisa (GALVÃO, 2015). 

Atendendo-se à realização dos passos da pesquisa ora 

apresentados e considerando-se que um estudo na modalidade 

de revisão integrativa da literatura orienta-se por uma 

indagação ou hipótese, o presente trabalho foi orientado pela 

seguinte questão norteadora: Qual a caracterização da 

produção científica nacional acerca da adesão ao tratamento 

antirretroviral de indivíduos com HIV? Destaca-se que, com as 

questões de pesquisa, procedeu-se o levantamento do corpus 

literário a ser analisado, a partir do site da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), mediante o descritor ‘‘Adesão and HIV/AIDS’’. 

Essa literatura compreendeu artigos científicos 

publicados nas bases de dados: Literatura Latino Americana e 

do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e na 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE). 

Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: artigos publicados no período de 2014 a 2018, no 

idioma português, que contemplasse em seus títulos e/ou 

resumo aspectos relativos à adesão ao tratamento 

antirretroviral de indivíduos com HIV/AIDS, e estivessem 

disponibilizados na íntegra, gratuitamente online. 

Posteriormente, foi selecionada, criteriosamente, toda a 

bibliografia relacionada aos objetivos propostos para o estudo.  

Como resultado da revisão integrativa, inicialmente, 

foram identificados 98 artigos potencialmente elegíveis. Dois 

revisores, independentes, avaliaram os títulos e os resumos dos 

estudos selecionados, e a posterior leitura completa dos textos 
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selecionados. Assim, 20 estudos responderam aos critérios de 

inclusão estabelecidos. A coleta de dados ocorreu durante os 

meses de julho e agosto de 2019.   

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 98 textos nas bases de dados 

LILACS e MEDLINE e, inicialmente, excluídos 21 por estarem 

duplicados. Em seguida, houve a exclusão de 36 por na sua 

maioria não apresentarem abordagem ao tratamento 

antirretroviral em indivíduos com HIV/AIDS. Restaram 41 

artigos para leitura na íntegra, das quais 20 publicações 

compuseram o corpus do trabalho e que versaram sobre a 

temática adesão ao tratamento antirretroviral em indivíduos 

com HIV/AIDS. O método de analise da temática possibilitou 

categorizar, interpretar e agrupar os dados semelhantes. Desse 

agrupamento, emergiram duas categorias temáticas: Categoria 

I: Complexidade do tratamento e efeitos colaterais, 

complicadores a não adesão do tratamento antirretroviral e 

Categoria II: Importância da equipe de saúde para adesão ao 

tratamento antirretroviral, que apresentaram a síntese do 

conhecimento contemplado na literatura. 

Conforme os estudos contemplados na categoria I, 

expressos no quadro acima, evidenciaram-se que a 

complexidade do tratamento e os efeitos colaterais da terapia 

antirretroviral emerge como um dos principais problemas a não 

adesão dos usuários. 

Batista et al. (2014)  contemplaram em seus estudos, os 

efeitos colaterais e complexidade do tratamento como um dos 

principais motivos relatados pelos pacientes para o abandono a 

TARV. 
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O esquema terapêutico implementado, constituindo os 

números de medicamentos, suas formas e horários, associa-se 

a não-adesão. Esse é um dos principais fatores relacionados 

aos medicamentos que interferem no tratamento com anti-

retrovirais, pois os esquemas terapêuticos normalmente são 

complicados e exigem um grande empenho por parte do cliente, 

que precisa adaptar sua alimentação, horários e ritmo diário 

para cumprir o tratamento. (FORESTO, 2017). 

Devido à complexidade do tratamento, muitos pacientes 

referem dificuldades para cumprir as prescrições, requerendo 

intervenção e apoio psicológico para superá-las ou melhorar o 

grau de adesão ao tratamento (CRUZ et al., 2015). 

Esta complexidade vai de encontro à medida que alguns 

medicamentos precisam ser ingeridos com alimentos, outros 

em jejum, ou em seqüências temporais combinadas com outros 

medicamentos, o que exige organização e compromisso do 

paciente em relação ao seu tratamento. (MORAES, 2014). 

Segundo Paschoal (2014), a grande quantidade de 

medicamentos e o cumprimento rígido de horário proporcionam 

a lembrança constante da presença da doença, o que pode 

perturbar a vida cotidiana nos seus aspectos pessoal, 

profissional e social. Silva et al., (2015) afirmam que essas 

autoras destacam que a interrupção do tratamento pode ocorrer 

devido aos efeitos indesejáveis dos ARV e que muitas pessoas 

não aderem bem ao tratamento porque acreditam que as 

medicações não são necessariamente benéficas, crenças estas 

que podem ter surgido de alguma experiência pessoal ou de 

amigos. Ressaltam também que, além do esquecimento, que é 

muito frequente e pode estar associado a não aceitação do 

diagnóstico, a pessoa que vive com HIV/AIDS pode não se 

sentir à vontade para ingestão do medicamento em 
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determinados locais onde esteja e, em consequência, 

abandona-se o tratamento.  

Os sujeitos, com uso constante de antirretrovirais, 

sentem que os medicamentos constituem a prisão a que estão 

submetidos, que suas vidas estão diretamente ligadas aos 

horários, esquemas e dosagens exigidos pelos medicamentos. 

A gestão cotidiana do tratamento mostra-se difícil, não só pela 

quantidade de remédios ou os seus efeitos indesejáveis, mas 

também pelo tempo que deve ser disponibilizado para a 

efetivação da terapêutica. (SILVA, 2015). 

A lembrança do HIV, o fato de tomar uma medicação 

para algo que não tem cura e a não aceitação da doença 

constituem fatores que influenciam, diretamente, na adesão 

medicamentosa. A ausência de sintomas também dificulta a 

aceitação da doença e, consequentemente, o tratamento. 

(TUFANO et al., 2015). Além destes motivos, Vale (2018) 

destaca o fato de que o tratamento medicamentoso terem prazo 

indefinido, provavelmente por toda a vida, também contribui 

para o abandono. 

           Com relação ao abandono de tratamento em razão das 

dificuldades inerentes ao uso dos ARV, os resultados 

observados identificaram que o fato de o paciente já ter feito 

uso de quatro ou mais esquemas ARV se revelou um fator 

protetor do abandono ou, dito de outra forma, apresentou asso-

ciação negativa com o risco de abandono. (SOUZA et al., 2016).  

Este fato pode estar descrito mediante as trocas de 

medicações, onde o paciente necessita de uma adaptação aos 

novos medicamentos, posteriormente ocasionado efeitos 

colaterais. 

Souza et al. (2019) caracterizaram que a presença de 

efeitos colaterais intensos ou indesejáveis constitui outra 
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problemática da terapêutica ARV. Assim como no estudo de 

SILVA (2015) e PICELLI (2014) apontaram o efeito colateral 

como o principal preceptor a não adesão. Diferente desses 

achados Menezes et al. (2018) apontou em seus estudos, onde 

encontrou-se uma relação positiva entre a adesão ao 

tratamento e a presença de efeitos colaterais  coadjuvantes ao 

tratamento.  

O uso frequente dos antirretrovirais pode causar vários 

efeitos colaterais, os efeitos mais comuns, porém leves e 

transitórios, incluem náuseas e diarreias. Também podem 

ocorrer fadiga e cefaleia ou pesadelos. Alguns efeitos adversos 

são mais sérios, incluindo a anemia, neuropatia periférica, a 

toxicidade retinóide e as reações de hipersensibilidade. Outros 

efeitos são considerados graves e incluem a acidose láctica, 

esteatose hepática, hiperlactatemia, hepatotoxicidade, 

hiperglicemia, alteração na distribuição de gordura 

(lipodistrofia), lipoatrofia, dislipidemia, distúrbios da coagulação, 

osteoporose e rash cutâneo (POLEKACK, 2010). 

Outro aspecto que merece ênfase é que as mudanças 

visíveis - as características lipodistróficas que afetam o rosto e 

o corpo - parecem ser as mais conhecidas e valorizadas pelas 

pessoas soropositivas acometidas pela síndrome (FREITAS et 

al., 2018). 

Madruga et al. (2018) aludem que os resultados 

encontrados em suas investigações sugerem que a satisfação 

com a imagem corporal é um importante aspecto a ser 

explorado dentro da constelação de fatores associados à 

adesão terapêutica irregular, entre indivíduos com HIV/AIDS – 

principalmente pelo potencial de ser modificado no contexto 

clínico, por meio de intervenções que objetivem a redução da 

insatisfação corporal e o reforço da autoestima.  
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Diante de todos os pensamentos destacados pelos 

autores, é notório observar que a complexidade do tratamento 

e os efeitos colaterais influenciam negativamente a adesão ao 

tratamento antirretroviral dos indivíduos com HIV/AIDS. 

Sumarizando a importância dos profissionais da saúde a estes 

indivíduos, o que será descrito na categoria posterior. 

No que diz respeito à categoria II, a mesma retrata 

acerca da importância da equipe multidisciplinar para o cuidado 

dos indivíduos com HIV, caracterizando-se como umas das 

principais ferramentas para a eficácia do tratamento do usuário. 

Martins et al., (2011) discorrem que eficácia do 

tratamento está atrelada a um processo dinâmico, interativo e 

contínuo, que envolve os profissionais de saúde e o indivíduo 

com HIV/AIDS.  Assim como para Picelli (2014) a boa relação 

entre profissional de saúde-usuário é considerada como um dos 

principais componentes da adesão  

A qualidade da interação profissional de saúde- usuário 

pode ser definida como a capacidade de se criar uma relação 

de cooperação entre ambos. Programas que favorecem o 

estabelecimento do vinculo entre profissionais de saúde e 

usuários dos serviços têm melhores níveis de adesão ao 

tratamento, segundo estudos com outras clientelas 

(RAVANHOLI et al., 2019). 

Silva et al. (2015) caracterizaram em sua pesquisa a 

importância do apoio social ofertado pelo serviço de saúde, 

onde seus entrevistados relataram a satisfação com a 

assistência e o apoio da equipe, no qual foram essenciais para 

ajudá-los no enfrentamento do tratamento. 

As discussões entre médicos e pacientes é um diálogo 

aberto com orientações sobre o tratamento, assim abordando 

diversos pontos. No entanto mediante a forma que esta é 
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apresentada podem incentivar ou, se ausente ou errada, 

desencorajar a adesão ao uso de drogas antirretrovirais ou 

favorecer seu abandono (MENEZES et al, 2018). Quando a 

relação do paciente com o profissional de saúde é caracterizada 

por confiança em ambas as partes, o paciente não sente 

restrição em expressar qualquer duvida, sente satisfação e 

percepção positiva sobre a competência do profissional, 

favorecendo a adesão ao tratamento (BATISTA et al., 2014). 

A adesão refere-se à conduta do indivíduo ao seguir as 

prescrições médicas, no que diz respeito à posologia, à 

quantidade de medicamentos por horário, o tempo de 

tratamento e às recomendações especiais para determinados 

medicamentos. (FORESTO et al, 2017). Porém, a adesão deve 

ser entendida como uma atividade conjunta na qual o indivíduo 

não apenas obedece à orientação médica, mas segue, entende 

e concorda com a prescrição estabelecida pelo médico. 

Significa que deve haver um acordo entre o profissional de 

saúde e o indivíduo, relação onde são firmadas as 

responsabilidades de cada um e também de outras pessoas 

envolvidas no processo (PASCHOAL et al., 2014). 

No entanto, é importante destacar que a não-aceitação 

da condição de portador de uma doença estigmatizante por 

certo interfere na aderência a seu tratamento. Nestes casos, 

mais uma vez as atuações dos profissionais de saúde e da rede 

social se mostram imprescindíveis para estimular o indivíduo, 

que o estado de saúde no momento do diagnóstico parece 

interferir na aceitação da nova realidade; ademais, parece que 

os sujeitos, quando estão mais debilitados, tornam-se mais 

resistentes e temerosos, o que pode dificultar a realização do 

autocuidado, demonstrando a necessidade de apoio intenso por 

parte da equipe (SILVA et al., 2015). 
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A pessoa quando recebe o diagnóstico, define uma rotina 

para a escolha do processo terapêutico. Mas esse processo 

nem sempre será de simples consenso entre o profissional de 

saúde e o paciente, mas de negociação entre os sinais da 

doença e suas interpretações (MENEZES et al., 2018). Por 

conseguinte Ravanholi et al., (2019) alude que os profissionais 

de saúde devem estar atentos a esses aspectos, 

disponibilizando escuta e respeitando as escolhas dos 

pacientes, para auxiliá-los a consolidar apoios sociais 

consistentes e positivos, que contribuam para a qualidade de 

vida e a adesão ao tratamento. 

Silva  et al. (2015) deslumbram a importância de a equipe 

dar ênfase no contexto familiar, retratando que a família pode 

fazer a diferencia no processo de adesão ao tratamento. 

Com base nesse entendimento, para uma melhor 

observância terapêutica, é necessário que o profissional 

perceba qual é o significado da soropositividade para o 

paciente, que seja capaz de identificar os momentos de maior 

vulnerabilidade que possa levar ao abandono do tratamento, 

que saiba qual o grau de apoio e de acolhimento de que esse 

doente pode contar, e como a instituição acolhe esse doente 

(SOUZA, 2019). Brasil (2018) afirma que os profissionais e a 

equipe de saúde podem se valer da compreensão dos fatores 

que dificultam e que facilitam a adesão, mediante a descrição 

por parte do próprio paciente de suas experiências, atitudes e 

crenças sobre a doença e o tratamento, para ajudá-lo a 

compreender a importância da terapia antirretroviral e melhorar 

o comportamento de adesão. 

Percebe-se que é imprescindível reconhecer o ser 

humano na integralidade de sua existência, respeitando suas 

vivências, experiências e sentimentos, mostrando-se disponível 
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à relação de ajuda para compartilhar momentos singulares do 

encontro de cuidado, buscando possibilitar a qualidade de vida, 

por meio de escolhas compartilhadas, livres e responsáveis, e 

que são estas atitudes humanas que configuram a ética 

solidária do cuidado em enfermagem (CRUZ et al., 2015). 

Fica claro que a adesão é um desafio diário, e a 

possibilidade de incentivar o portador da condição crônica a 

optar pela saúde é um dos objetivos da equipe de saúde. E não 

há como atingir esse objetivo de forma ampla sem um programa 

estruturado de adesão e por esse motivo, todas as iniciativas 

destinadas ao desenvolvimento desse tema devem ser 

implementadas (MARTINS et al, 2011). 

 

CONCLUSÕES 

 

 A adesão mostra-se imprescindivelmente um importante 

componente para eficácia do tratamento e conseguintemente 

uma mudança na qualidade de vida dos indivíduos com 

HIV/AIDS, apresentando para estes, diminuição em sua carga 

viral, diminuições de infecções oportunistas, diminuições de 

internações hospitalares, além de tudo aumento em sua 

sobrevida. 

 Neste sentido, o estudo realizou uma revisão integrativa 

da literatura acerca da adesão a terapia antirretroviral em 

indivíduos com HIV/AIDS, evidenciando-se duas categorias: 

Complexidade do tratamento e efeitos colaterais, 

complicadores a não adesão do tratamento antirretroviral; 

Importância da equipe de saúde para adesão ao tratamento 

antirretroviral. 

 No que diz respeito à categoria Complexidade do 

tratamento e efeitos colaterais, complicadores a não adesão do 
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tratamento antirretroviral, observou-se a quantidade de 

comprimidos ingeridos, formas, horários de serem ingeridos e 

além de seus efeitos colaterais, constituíram os principais 

motivos relatados nos estudos ao abandono do tratamento, 

enfatizando que o medicamento e comprimento rígido do 

tratamento proporcionam a lembrança constante da doença e 

sentindo aprisionados as drogas, assim perturbando a vida 

cotidiana nos seus aspectos pessoal, profissional e pessoal. 

 Em relação à categoria, Importância da equipe de saúde 

para adesão ao tratamento antirretroviral, observou-se o 

processo dinâmico, interativo, continuo e o vinculo entre 

paciente e profissional, apresentaram como determinantes para 

uma boa adesão medicamentosa, caracterizando a equipe 

multiprofissional como a principal ferramenta para eficácia do 

tratamento. 

  Neste sentido os profissionais da área da saúde 

apresentam uma grande responsabilidade e importância no 

cuidado com indivíduos com HIV/AIDS, disponibilizando escuta 

qualificada, fornecimento de informações acerca da patologia, 

seus possíveis efeitos colaterais, forma do tratamento, horários, 

quantidades de comprimidos e implementações de manobras 

para diminuir a incidência de efeitos indesejáveis e que 

assegure a adesão ao tratamento. Proporcionando também um 

suporte psicossocial a estes indivíduos, assegurando suas 

crenças, religiosidade, hábitos e fortalecimento familiar. 

Tendo em vista estes pressuposto, verifica-se a 

importância de estudos mais aprofundados na área de adesão 

ao tratamento antirretroviral, por a mesma apresentar a 

principal estratégia a mudar a perspectiva do processo saúde-

doença, traduzindo uma qualidade de vida a esses indivíduos 

infectados. 
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 Espera-se por tanto, que esta pesquisa possa delinear 

outros pesquisadores a investigações que traçam o processo 

da adesão a terapia antirretroviral, e também contribua para 

profissionais na área da saúde a adotarem planejamentos e 

estratégias eficazes a essas pessoas em constante abandono 

ao tratamento. 
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RESUMO: A Hipertensão Arterial (HA) é uma doença altamente 
prevalente na população mundial, caracterizada pelo aumento 
sustentado da pressão arterial. Doença esta que pode ser a 
causa de diversos danos à saúde, tais como: acidente vascular 
cerebral, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, podendo 
levar ao aumento da mortalidade. Objetivo: O presente estudo 
teve como objetivo avaliar o perfil de pacientes com 
Hipertensão Essencial/primária da cidade do nordeste 
brasileiro, Campina Grande, Paraíba. Materiais e Método: 
Estudo transversal, realizado com hipertensos. A amostra foi 
obtida por conveniência, que foram avaliados por meio de uma 
avaliação clínica. Os dados foram tabulados no Microsoft Office 
Excel. Para a estatística descritiva foram utilizadas médias e 
desvio-padrão e para a estatística inferencial foram utilizados o 
teste T de Student não pareado. Foram considerados dados 
estatisticamente significativos quando p ≤ 0,05. Resultados e 
Discussão: Os participantes apresentaram em média 57,3 ± 14 
anos, tempo do diagnóstico de hipertensão arterial de 8,7 ± 5,6 
anos,  renda de até um salário mínimo e sobrepeso e todos 
utilizaram medicamento anti-hipertensivo. A maioria dos 
participantes não realizava atividade física e/ou  
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acompanhamento nutricional.  Conclusões: Há necessidade 
da conscientização da população e profissionais quanto à 
orientação de mudanças de hábitos e estilo de vida afim de 
modificar os desfechos na HA.  
Palavras-chave: Hipertensão Arterial Essencial. Hipertensão 
Arterial Primária. Doença cardiovascular. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Hipertensão arterial essencial ou primária é 

caracterizada pelo aumento sustentado da pressão arterial sem 

nenhum fator precedente, se apresentando em 95% dos casos 

de Hipertensão Arterial (WERMELT; SCHUNKERT, 2017). 

A HA é caracterizada como um dos fatores de risco mais 

importantes para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e contribui consideravelmente para a 

mortalidade cardíaca geral (KINTSCHER et al., 2014; LIM et al., 

2012).  

Entretanto, a causa da HA pode ser multifatorial, dentre 

os fatores de risco para esta patologia estão a dislipidemia, 

obesidade abdominal, intolerância à glicose, diabetes mellitus, 

idade, sexo e etnia, ingestão de sal e álcool, sedentarismo, 

fatores socioeconômicos e genética (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al., 2016). 

Nesse contexto, é sabido que a HA pode causar sérios 

danos à saúde, dentre eles o infarto do miocárdio. Em 

indivíduos com 45 anos aumenta-se em três vezes o risco de 

dentro de oito anos se sofrer um infarto do miocárdio do que 

indivíduos que não possuem hipertensão arterial. Além disso, 

se o indivíduo for fumante e apresentar hipercolesterolemia, seu 

risco de sofrer um ataque cardíaco já aumenta para onze vezes 

(STEFFEN, 2016; KEIL et al., 1998). 
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A HA também pode influenciar na mortalidade por 

acidente vascular cerebral e ataque cardíaco em indivíduos de 

todas as faixas etárias, além disso, pode levar a danos em 

vários órgãos, como o coração devido ao aumento da pós-

carga, causando uma hipertrofia compensatória no ventrículo 

esquerdo e consequentemente insuficiência cardíaca e 

aparecimento de arritmias. No sistema vascular pode causar 

aterosclerose ou doença cardíaca coronariana, ou doença 

arterial periférica. Nos vasos cerebrais pode favorecer a 

isquemia e hemorragias na massa cerebral, no Sistema renal 

pode promover nefropatia hipertensiva causando insuficiência 

renal crônica e no olho pode torná-lo hipertenso, desenvolvendo 

retinopatia (WERMELT; SCHUNKERT, 2017). 

Diante do exposto, é nítida a importância de se explorar 

a hipertensão arterial e suas características mais prevalentes 

para que novas intervenções sejam realizadas em prol da 

melhora da qualidade de vida. A partir disso, o presente estudo 

tem como objetivo avaliar o perfil de pacientes com hipertensão 

essencial/primária da cidade do nordeste brasileiro, Campina 

Grande, Paraíba.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo é do tipo estudo transversal, recorte de um 

estudo experimental, desenvolvido no nordeste brasileiro, 

sendo realizado no Departamento de Fisioterapia da 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, na cidade de 

Campina Grande, Paraíba. A população estudada foi de 

indivíduos com hipertensão arterial essencial, e contou com 

uma amostra foi não-probabilística obtida por conveniência 

(Figura 1).  
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Figura 1. Design do estudo. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 2018 

 

Participantes 

Participaram do estudo hipertensos que estiveram dentro 

dos critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos 

participantes: de ambos os sexos, que possuíssem hipertensão 

arterial no estágio I ou II diagnosticada por profissional médico, 

com idade a partir de 18 anos, que não possuísse outras 

doenças cardiovasculares, respiratórias ou neurocognitivas 

associada e não fosse tabagista atual. Os participantes que 

desistiram do estudo foram excluídos. 

 

Procedimentos  

Os participantes foram recrutados através de divulgação 

da pesquisa e após aceitarem participar da pesquisa e assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE foram 

submetidos a uma avaliação clínica. 
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A avaliação clínica apresentou informações sobre os 

dados pessoais, tais como: nome, data de nascimento, idade, 

sexo, raça, estado civil, escolaridade, profissão e atuação 

profissional. Os dados socioeconômicos também foram 

coletados, apresentando questões acerca da renda mensal, e a 

avaliação clínica continha informações sobre a hipertensão 

arterial, doenças associadas, uso de medicamentos, 

acompanhamento nutricional e prática de atividade física. Foi 

também realizada uma avaliação física, sendo realizada a 

mensuração da pressão arterial, frequência cardíaca de 

repouso e saturação de oxigênio, frequência respiratória de 

repouso, medição estato-ponderal, índice de massa corporal e 

índice cintura-quadril. Todos os dados foram obtidos por meio 

de entrevista através de um avaliador treinado. 

 

Pressão Arterial  

A pressão arterial aferida por meio de um 

Esfigmomanômetro Manual Aneróide e Estetoscópio Rappaport 

Premium. A medição foi obtida após um período de 5 minutos 

de repouso e o participante foi instruído a não falar durante a 

medição. Foi solicitado que o participante esvaziasse a bexiga, 

não ingerisse bebidas alcoólicas, café ou alimentos, não 

praticasse exercícios físicos há pelo menos 60 minutos antes 

da aferição da pressão arterial e sua medição foi realizada com 

o paciente sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados no 

chão, dorso recostado na cadeira e relaxado, com o braço na 

altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para 

cima como preconizado pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2016). 

Os valores de referência considerados para classificação 

dos níveis da hipertensão arterial foram os adotados pela 
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American Heart Association (WHELTON, 2017), onde a 

hipertensão estágio I ocorre quando o paciente apresenta 

pressão arterial sistólica entre 130 e 139 mmHg ou pressão 

arterial diastólica entre 80 e 89 mmHg e hipertensão estágio II 

quando a pressão arterial sistólica ≥140 mmHg ou pressão 

arterial diastólica ≥90 mmHg. 

 

Frequência cardíaca e Oximetria de Pulso 

A Frequência cardíaca e Oximetria de Pulso foram 

realizadas através de um Oxímetro de pulso portátil (Contec 

Modelo: CMS50D), que mensura a saturação de oxigênio, 

caracterizada como a porcentagem de oxigênio sanguíneo no 

corpo (AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2016) e a frequência 

cardíaca, caracterizada pela frequência de batimentos 

cardíacos durante um minuto. Sendo solicitado ao participante 

a colocação do dedo indicador no dispositivo, que logo em 

seguida fornece leituras da saturação do sangue e frequência 

cardíaca. 

 

Frequência respiratória 

A Frequência respiratória foi mensurada através da 

observação da expansão torácica do participante e contando o 

número de inspirações por um minuto sem que o participante 

soubesse que estava sendo avaliado, para que não modificasse 

o padrão respiratório e consequentemente sua frequência 

respiratória.  

 

Medição estato-ponderal e Índice cintura-quadril 

A medição do peso foi realiza a partir de uma balança 

calibrada, que estava situada em local plano, em que foi 

solicitado que o participante ficasse em sedestação, subisse à 
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plataforma da balança sem sapatos, o participante foi mantido 

na plataforma por alguns segundos para a leitura do peso e 

anotação.  

Após esse procedimento, foi mensurada a estatura, com 

o participante de pé, ereto, com as pernas e pés paralelos, peso 

distribuído em ambos os pés, braços estendidos ao lado do 

corpo e palmas das mãos voltadas para a superfície vertical do 

estadiômetro e cabeça erguida, em ângulo reto com o pescoço 

e olhando para um ponto fixo na altura dos olhos. 

O índice cintura-quadril foi mensurado a partir do 

tamanho da cintura, medido através da parte mais estreita do 

abdômen e do tamanho do quadril, medido na parte mais larga 

das nádegas, na região trocantérica, logo em seguida foi 

realizada a razão entre o tamanho da cintura e do quadril. Esta 

relação foi considerada normal quando se obteve valor menor 

ou igual a 0,80 para mulheres e menor ou igual a 0,95 para 

homens. Os resultados iguais ou superiores a esses valores 

indicaram alto risco para doenças cardiovasculares. 

 

Análise Estatística 

Os dados foram digitados e armazenados no programa 

Microsoft Office Excel. Para a estatística descritiva, as variáveis 

numéricas foram apresentadas em média e desvio padrão, e as 

categóricas em frequências. Para a estatística inferecial foi 

realizada a comparação das médias, para homens e mulheres, 

utilizando o teste T de Student não pareado. Foram 

considerados dados estatisticamente significativos quando p ≤ 

0,05 com um intervalo de confiança de 95%. O software 

utilizado para as análises estatísticas foi o Graph Pad Prism 6.0 

para Windows. 
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Aspectos éticos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, com protocolo 

CAAE: 85670518.0.0000.5187. Os pesquisadores 

responsáveis assinaram o Termo de Compromisso do 

Pesquisador Responsável onde assumiram cumprir as 

diretrizes regulamentadoras emanadas da Resolução Nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, visando assegurar os 

direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, 

aos sujeitos da pesquisa e ao Estado, assim como a Declaração 

de Concordância com Projeto de Pesquisa, onde se 

comprometeu em verificar o desenvolvimento do projeto e 

cumprir os itens dispostos na Resolução 466/12 sobre Ética em 

Pesquisa que envolve Seres Humanos. 

Os participantes receberam explicação oral e escrita a 

respeito do estudo e, ao concordarem com a participação, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

conforme a Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde/MS que regulamenta pesquisas 

envolvendo seres humanos, além do Termo de Autorização 

para uso de Imagens (fotos e vídeos) para fins de publicações 

decorrentes da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A coleta de dados ocorreu entre maio e setembro de 

2018. Foram avaliados um total de 16 participantes, sendo 7 

homens (H) e 9 mulheres (M), com média de idade de 57,3 ± 14 

anos, que se submeteram a avaliação (Tabela 1). 

Em relação à escolaridade, os participantes tiveram em 

média 11,6 ± 6,2 anos de estudo, sendo que os homens 
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apresentaram maior tempo de estudos do que as mulheres, 

porém sem significância estatística. Referente a isso, as 

mulheres apresentaram maior tempo de diagnóstico da doença, 

porém menor tempo de prática de atividades físicas comparado 

aos homens.  

Tabela 1. Caracterização da amostra. 

Variáveis  Todos 

(n=16) 

Homens 

(n=7) 

Mulheres 

(n=9) 

p 

Idade (anos) 57,3 ± 14 57 ± 18 57 ± 12 0,9 

Peso (kg) 71,9 ± 15 79 ± 13 66 ± 15 0,1 

Estatura (m) 1,59 ± 

0,08 

1,6 ± 0,04 1,5 ± 0,07 0,003* 

IMC (Kg/m²) 27,8 ± 3,8 28,5 ± 3,6 27 ± 4,1 0,6 

CA (cm) 93,6 ± 

13,1 

98 ± 8,5 90 ± 15 0,2 

PAS (mmHg) 120 ±16 118 ± 14 122 ± 18 0,6 

PAD (mmHg) 74,8 ± 9 74,5 ± 6,5 75 ± 11 0,9 

FCr (bpm) 77 ± 12 79,7 ± 7 75 ± 15 0,4 

FRr (irpm) 14 ± 2,6 16 ± 2 13 ± 2 0,008* 

Escolaridade 

(anos) 

11,6 ± 6,2 12 ± 6,6 11 ± 6,3 0,8 

TD (anos) 8,7 ± 5,6 6,8 ± 5,1 10 ± 6 0,2 

Tempo de 

atividade 

física (anos) 

2,2 ± 0,8 3 ± 4,7 1,6 ± 3 0,4 

IMC: índice de massa corporal; CA: circunferência abdominal; PAS: pressão 

arterial sistólica final; PAD: pressão arterial diastólica inicial; FCr: frequência 

cardíaca de repouso; FR: frequência respiratória; TD: tempo do diagnóstico; 

kg: quilogramas; m: metro; kg/m²: quilogramas por metro quadrado; cm: 

centímetros; mmHg: milímetros de mercúrio; bpm: batimento por minuto; 

irpm: incursões respiratórias por minuto; *p < 0,05 significativo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018 
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Assim, é possível que o fato dos homens apresentarem 

maior escolaridade possa influenciar na realização de 

atividades físicas por meio da conscientização, e que mesmo a 

mulher procurando mais cedo os serviços de saúde, existem 

barreiras para a realização dessas atividades. No estudo de 

Quiroz-Mora; Serrato-Ramírez; Bergonzoli-Peláez (2018), foi 

mostrado que as barreiras ou fatores de risco para a aderência 

à atividade física em indivíduos com doenças crônicas foram: 

permanecerem sozinhos durante o dia, perderem a realização 

de exercício físico, não considerar o exercício físico importante 

no manejo da patologia de base, não contar com espaços 

seguros para a realização da atividade física, não possuir 

nenhuma receita prescrita para a realização da atividade física 

no programa de controle da enfermidade crônica. 

Tendo em vista o exposto, é possível que as mulheres 

possam apresentar essas barreiras para a realização da 

atividade física, como o fato de não contar com espaços 

seguros para a realização da atividade física foi um fator que 

apresentou duas vezes mais risco para a não realização da 

atividade física, segundo o estudo de Quiroz-Mora; Serrato-

Ramírez; Bergonzoli-Peláez (2018). O que pode não ocorrer 

com os homens, devido a desigualdade de gênero que é 

predominante no Brasil.  

Se tratando de características econômicas, 7 

participantes declararam renda mensal de até um salário 

mínimo (H= 3, M= 4), 3 participantes com renda mensal de 1 a 

3 salários mínimos (H= 1, M= 2), 4 participantes com renda 

mensal de 3 a 6 salários mínimos (H= 2, M= 2), 1 participante 

com renda mensal de 12 a 15 salários mínimos (H= 0, M= 1) e 
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1 participante com renda mensal de mais de 15 salários 

mínimos (H= 1, M= 0) (Figura 2). 

 

Figura 2. Renda mensal dos hipertensos, n= 16. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Ao verificar o status socioeconômico da vizinhança 

durante o nascimento, a infância e a idade adulta, o estudo de 

Jimenez et al. (2019) observou que este, está associado a 

fatores de risco para doenças cardiovasculares na idade adulta, 

sendo visto que morar em um bairro socioeconômico 

desfavorecido, no início da vida e na idade adulta, estava 

associado à pressão arterial e índice de massa corporal, 

respectivamente, dois fatores de risco estabelecidos para 

doença cardiovascular. Sendo possível que os participantes do 

nosso estudo em um dado momento de suas vidas possam 

terem sido expostos a estes fatores de risco. 

0000
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A média do tempo do diagnóstico de hipertensão arterial 

foi de 8,7 ± 5,6 anos, além disso, todos os participantes faziam 

uso de medicamentos anti-hipertensivos. Onze participantes 

relataram utilizar apenas um medicamento anti-hipertensivo 

(H= 5, M= 6) e 5 relataram utilizar mais de um medicamento 

anti-hipertensivo (H= 2, M= 3). Todavia, 9 participantes (H= 4, 

M= 5) utilizavam outros tipos de medicamentos, além dos anti-

hipertensivos e 7 participantes (H= 3, M= 4) relataram uso 

apenas de medicamentos para a hipertensão arterial. Além 

disso, foi visto que 7 participantes informaram apresentar 

doenças associadas (H= 3, M= 4) (Figura 3).  

Assim, a literatura mostra a importância do tratamento 

medicamentoso, porém é visto na revisão sistemática com 

metanálise que três meses de intervenção tradicional no estilo 

de vida baseada em exercícios podem produzir uma redução 

na pressão arterial de aproximadamente 5 mmHg na pressão 

arterial sistólica e 3 mmHg na pressão arterial diastólica em 

indivíduos mais velhos (HERROD et al., 2018). Contudo, no 

nosso estudo foi visto que apenas 37,5% dos participantes 

realizavam atividades físicas, sendo 6 participantes 

autorrelataram a prática (H= 4, M= 4) com tempo de prática de 

1,5 a 13 anos para os homens e 2 a 8 anos para as mulheres, 

com frequência de até 3 vezes por semana. Além disso, apenas 

um participante relatou ter realizado em algum momento o 

acompanhamento nutricional. 

Referente ao acompanhamento nutricional, a literatura 

ressalta a necessidade da modificação na dieta, além do estilo 

de vida, para os indivíduos com pressão arterial elevada e 

hipertensão em estágio I, que não são recomendadas uso de 

medicação anti-hipertensiva, sendo indicada a restrição de 

sódio, aumento da ingestão de potássio na dieta, perda de peso 
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em excesso de peso / obesidade, prescrição apropriada de 

atividade física (resistência aeróbica ou dinâmica 90–150 min / 

semana ou resistência isométrica 3 sessões / semana), 

moderação da ingestão de álcool e uma dieta saudável rica em 

frutas, vegetais (FLACK & ADEKOLA, 2019). 

 

Figura 3. Uso de medicamentos pelos participantes, n= 16. 

 
Em azul está representado a porcentagem de uso de medicamentos anti-

hipertensivos dos participantes da pesquisa. Em laranja a porcentagem do 

uso de outros tipos de medicamentos ou apenas de hipertensivos entre os 

participantes. 
Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Quanto as variáveis cardiovasculares, as pressões 

arteriais sistólica e diastólica apresentaram maiores níveis nas 

mulheres, que podem ter tido relação com os baixos níveis de 

atividade física autorrelatados e pelo fato de que as mulheres 

apresentaram o índice de massa corporal mais elevados, 

indicando sobrepeso. Em relação a frequência cardíaca de 
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repouso os homens tiveram maiores níveis, porém não houve 

diferença significativa entre os homens e mulheres quanto a 

pressão arterial e frequência cardíaca. 

Porém, a frequência respiratória das mulheres foi 

significativamente menor do que os homens. Entrando em 

contraponto com o estudo de Feltrim (1994), quando realizou 

comparação entre homens e mulheres e verificou uma 

diferença em relação aos seus tempos respiratórios, sendo as 

mulheres apresentando uma tendência na frequência 

respiratória maior do que os homens, sugerindo que elas 

respiram mais rápido do que os homens. Assim como 

apresentado o tempo inspiratório, tempo expiratório e tempo 

total do ciclo respiratório foram menores nas mulheres. 

Diante do exposto, é observada algumas características 

destes indivíduos, tendo maior evidência a falta de prática de 

atividades físicas e acompanhamento nutricional, que são 

fatores importantes para a redução dos níveis pressóricos e 

consequentemente o risco cardiovascular e mortalidade. Assim, 

pode-se inferir que a implementação de novas diretrizes de 

hipertensão é necessária, pois resultaria em aproximadamente 

56.000 menos eventos cardiovasculares e 13.000 menos 

mortes por causas cardiovasculares anualmente, o que 

resultaria em economia geral de custos (MORAN et al., 2015). 

 

Limitações do estudo 

Diante do exposto, este estudo apresenta algumas 

limitações. O desenho transversal do estudo não permite 

estabelecer uma relação de causalidade, que poderia inferir 

quais seriam as características clínicas dos hipertensos que 

estariam influenciando em seus desfechos em saúde. Contudo, 

o estudo aborda o perfil desta população, assim como 
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apresenta padrões clínicos destes indivíduos, que podem 

contribuir para a modificação de políticas públicas.  

A segunda limitação foi quanto ao tamanho da amostra, 

que não foi suficiente para expandir os dados para toda a 

população do nordeste brasileiro, que pode ser explicada pela 

grande quantidade de comorbidades associadas à hipertensão 

arterial, não se caracterizando como hipertensão essencial. 

Assim, é imprescindível a realização de estudos maiores com 

esta população, afim de extrapolar os dados para o nordeste 

brasileiro. 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que o perfil de indivíduos com hipertensão 

arterial essencial da cidade do nordeste brasileiro, Campina 

Grande, possui em média 57,3 ± 14 anos de idade e 11,6 ± 6,2 

anos de estudo, sendo que os homens apresentaram maior 

tempo de estudos, sendo que a maioria possuiu renda mensal 

de até um salário mínimo. A média do tempo do diagnóstico de 

hipertensão arterial foi de 8,7 ± 5,6 anos, além disso, todos os 

participantes faziam uso de medicamentos anti-hipertensivos. 

Porém, sua maioria não realizou atividade física, nem mesmo 

acompanhamento nutricional.  

Assim, é notada a necessidade da conscientização da 

população e profissionais quanto à orientação de mudanças de 

hábitos e estilo de vida afim de modificar os desfechos na 

pressão arterial. Além disso, é preciso detectar precocemente 

a hipertensão essencial afim de reduzir o uso de tratamento 

medicamentoso como intervenção primária e tornar as 

intervenções cada vez mais preventivas e não medicamentosa, 

como orientado pelas diretrizes, para que possa haver 
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repercussões futuras na redução da mortalidade, assim como 

na redução do risco cardiovascular nessa população. 
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RESUMO: Os rins são órgãos fundamentais para o bom 
funcionamento metabólico do organismo. Devido fatores 
genéticos ou adquiridos, o indivíduo pode desenvolver a 
Doença Renal Crônica (DRC). Nessa condição, o paciente 
necessita realizar uma terapia substitutiva e, 
concomitantemente, pode manifestar complicações, dentre elas 
a anemia. A presente revisão de escopo objetivou analisar a 
anemia em pacientes renais crônicos submetidos à 
hemodialise. A seleção dos artigos foi realizada entre agosto e 
outubro de 2019, na ScientificElectronic Library Online 
(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS) e Medical LiteratureAnalysisandRetrieval 
System Online (MEDLINE). Localizou-se um total de 1.939 
estudos; desses, 11 foram selecionados para compor a amostra 
deste estudo. Observou-se que a anemia é uma condição 
clínica que acomete um número importante de pacientes com 
DRC, em consequência da própria falência renal, a condição 
inflamatória, a dieta e outros fatores. Geralmente, a terapia é 
feita com a reposição de eritropoietina (EPO) subcutânea, 
suplementação de ferro e transfusão sanguínea. A anemia, 
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segundo a literatura, é uma complicação hematológica e tem 
grande impacto na qualidade de vida dos pacientes renais 
crônicos, por isso, requer avaliação e acompanhamento 
contínuos. Por fim, salienta-se que, apesar de muitas pesquisas 
já existirem na área, ela ainda carece de divulgação e 
investimentos. 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica. Diálise Renal. 
Anemia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os rins são órgãos essenciais para garantir o equilíbrio 

das funções corporais, ou seja, a homeostase. Nessa 

perspectiva, quando sua atividade é prejudicada ou 

comprometida, há como consequência o prejuízo no organismo 

como um todo, desde as atividades metabólicas às endócrinas 

e excretoras (MEDEIROS, 2016).  

 Mantendo a linha de raciocínio, é possível perceber que, 

quando a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) alcança níveis 

menores que 15mL/min/1,73m², o paciente encontra-se em um 

estado de falência das funções renais. Isso significa que ele 

atingiu a etapa de diminuição progressiva da função, o que 

pode caracterizar-se como Doença Renal Crônica e precisa 

submeter-se à uma terapia substitutiva ou, em alguns casos, ao 

transplante renal (MEDEIROS, 2016).  

 A DRC pode trazer consigo diversas complicações 

hematológicas e, entre elas, a mais prevalente é a anemia 

(OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2015). Ela pode ser definida como 

uma alteração na quantidade de Hemoglobina (Hb) presentes 

no sangue, alcançando níveis menores que 11g/dL (ANTUNES 

et al., 2016). 
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 Este quadro clínico desses pacientes, geralmente, 

aparece quando a função renal atinge determinados estágios 

de precariedade, ou seja, manifesta-se quando a TFG é menor 

que 70 mL/min/1,73m² em homens e menor que 

50ml/min/1,73m² em mulheres e sua expressividade aumenta 

com o avançar da piora da função renal (GIASSI; PIZZOLATTI, 

2015).  

 Nessa perspectiva, a maior causadora de anemia em 

pacientes com DRC é a queda na produção de um hormônio 

denominado eritropoietina (EPO), este fabricado pelo órgão que 

se apresenta em constante e progressiva falência (ANTUNES 

et al.,2016). Apesar disso, outras alterações podem favorecer 

esse quadro clínico a este paciente, tais como: escassez de 

ferro, seja ela parcial ou total; infecções crônicas; tratamento 

dialítico de qualidade comprometida; perdas sanguíneas por 

fatores diversos; deficiência de vitaminas do complexo B; 

osteíte fibrosa e também patologias relacionadas à 

hemoglobina (LACRETA et al., 2019).  

 Para que o tratamento seja realizado, geralmente, faz-se 

a administração de agentes responsáveis por estimular a 

produção sanguínea, para que, assim, se eleve os níveis de Hb 

no sangue. Dentre esses agentes, destaca-se a EPO que é 

utilizada em todo o mundo, inclusive no território brasileiro 

(MEDEIROS, 2016). 

 O tratamento da anemia com EPO, ligada à enfermidade 

renal, deu-se início no ano de 1986. Isso aconteceu devido aos 

grandes riscos os quais os pacientes eram submetidos durante 

as transfusões sanguíneas, entre elas a quantidade exacerbada 

de ferro, contaminação por algum agente microbiano, além da 

sensibilização do HLA (LACRETA et al., 2019). 
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 Apesar disso, a DRC pode apresentar diversas 

condições que levem o paciente a um estado de inflamação, o 

que pode causar sinais de resistência da medula à ação da 

EPO, o que pode ser extremamente prejudicial à saúde do 

paciente, esse que, em casos mais graves, pode vir a óbito 

(OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2015).  

 Diante do exposto e da sua relevância, este estudo tem 

como objetivo analisar a anemia em pacientes renais crônicos 

submetidos a hemodiálise.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo é caracterizado como uma revisão do tipo 

escopo. De acordo com BRIGGS (2015), tal estudo tem como 

objetivo estabelecer os principais conceitos presentes em uma 

determinada área do conhecimento a qual o pesquisador 

percebe que não foi explorada em sua totalidade. Nessa 

perspectiva, justifica-se a necessidade de conhecer a extensão, 

abrangência, além da natureza. Após isso, deve-se realizar 

uma seleção dos estudos, retirar, resumir e publicar os dados 

da coleta. Acresce-se a isso o apontamento das lacunas 

presentes na literatura.  

Para formulação desta revisão, se considerou os passos 

do processo de revisão apresentados no Manual de Revisão do 

Instituto Joanna Briggs (2015), tendo em vista a elaboração de 

uma pesquisa com estágios e critérios singulares. De acordo 

com o manual, a metodologia se sustenta no reconhecimento 

da questão de pesquisa, em seguida dos estudos relevantes, 

posteriormente escolhe-se os estudos além de retirar os dados 

os quais serão agrupados. Finalmente, faz-se o resumo e expõe 

os resultados (BRIGGS, 2015). 
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Com base no exposto, a questão de pesquisa 

selecionada foi: Quais as causas e as possíveis complicações 

da anemia em pacientes doentes renais crônicos? 

De modo a concretizar uma estratégia de busca nas 

bases de dados, aplicou-se a técnica PCC que consiste em: “P” 

sendo a população na qual se orienta a pesquisa (pacientes 

doentes renais crônicos submetidos à hemodiálise); “C” como o 

conceito (anemia em pacientes doentes renais crônicos 

submetidos à hemodiálise) e, por fim, “C”, ou seja, o contexto 

(pacientes renais crônicos).  

A sondagem dos dados realizou-se entre os meses de 

agosto e outubro de 2019, fazendo-se uso de trabalhos 

relevantes nas bases de dados Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), The 

ScientificElectronic Library Online (SciELO) e Medical 

LiteratureAnalysisandRetrieval System Online (MEDLINE). 

Para a pesquisa nessas bases de dados, aplicou-se os 

descritores encontrados nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): Insuficiência Renal Crônica; Hematologia; Diálise 

Renal; Anemia; Eritropoetina.  Após isso, foram feitas permutas 

entre eles, utilizando-se dos operadores booleanos “AND” e 

“OR”.  

Os critérios de inclusão consistiram em: trabalhos 

publicados e disponíveis em texto completo (revisões 

sistematizadas, artigos originais, relatos de experiências, 

ensaios teóricos, reflexões), estudos dispostos nos idiomas: 

espanhol, inglês ou português.  

Como critério de exclusão, optou-se por retirar estudos 

os quais seus objetos não tinham relação com o objeto desta 

pesquisa e publicações do tipo; cartas, resenhas e editoriais, 

estudos duplicados nas fontes consultadas. 
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Posteriormente, adotou-se uma sequência de análise 

dos dados. Na primeira etapa, fez-se a leitura de todos os 

títulos; na segunda, realizou-se a leitura criteriosa dos resumos 

escolhidos após a leitura dos títulos; finalmente, fez-se a leitura 

dos textos integralmente como também se selecionou os 

estudos para a formulação desta revisão. Os que apresentavam 

potencial de contribuição foram escolhidos e os demais 

eliminados. 

Encontrou-se um total de 1.939 estudos, após a 

permutação realizada entre os descritores nas fontes de dados. 

Após o refinamento, foram selecionados e incluídos no presente 

estudo 11 artigos, conforme abordado na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma da busca nas bases de dados e seleção 
de artigos para o estudo, 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra da presente revisão foi composta por 11 

artigos, que discorriam sobre as complicações hematológicas 

que os pacientes com IRC em terapia hemodialítica estão 

susceptíveis. Para facilitar a apresentação dos artigos recorreu-

se à Figura 2. 

 

Figura 2. Caracterização dos artigos incluídos na revisão, 
segundo autor, título, objetivo e principais resultados, 2019. 

Autor Título Objetivo Principais 
Resultados 

Plastina 
et al., 
2019 

Deficiência 
funcional de ferro 
em pacientes em 
hemodiálise: 
prevalência, 
avaliação 
nutricional e de 
biomarcadores 
de estresse 
oxidativo e de 
inflamação 

Documentar a 
prevalência de 
ADFF em renais 
crônicos em 
hemodiálise. 

Percebeu-se 
diferenças entre os 
marcadores 
anêmicos e 
nutricionais. 
Pacientes com 
ADFF receberam 
maiores doses de 
ferro. 

Lacretaet 
al., 2018  

Aplasia pura de 
células 
vermelhas e 
anticorpo anti 
eritropoietina em 
pacientes de 
hemodiálise: 
relato de dois 
casos e revisão 
da literatura 

Descrever 2 casos 
de APCV com 
formação de 
anticorpos anti-
EPO, sua 
abordagem 
clínica, evolução e 
revisão de 
literatura 

Dois pacientes com 
DRC que fizeram 
uso de EPO. O 
paciente n° 1 
desenvolveu 
diminuição dos 
níveis de 
hemoglobina. 
Paciente n°2, 
desenvolveu 
anemia severa, no 
primeiro mês de 
hemodiálise. Ambos 



ANEMIA EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE: 

REVISÃO DE ESCOPO 

 
 

precisaram de 
transfusão.  

Medeiros
, 2016 

 

Prevalência de 
anemia, a partir 
da avaliação dos 
parâmetros 
hematológicos , 
em pacientes 
renais atendidos 
no ambulatório 
Centra Analises 
Ltda 

Analisar a 
prevalência de 
anemia, a partir da 
avaliação dos 
parâmetros 
hematológicos, 
em pacientes com 
doença renal 
crônica atendidos 
no Laboratório 
Central Análises 
Ltda 
 
 
 

Alta prevalência de 
anemia nos 
pacientes DRC. 
Além da relação na 
queda da produção 
de eritropoietina 
com a redução dos 
níveis de ferro 
sérico. 
 

Oliveira 
et al., 
2016 

Anemia em 
pacientes 
submetidos à 
diálise peritoneal 
ambulatorial: 
prevalência e 
fatores 
associados 

Investigar a 
prevalência e 
fatores 
associados à 
presença de 
anemia em 
pacientes 
submetidos à DP 
de um único 
centro onde havia 
acesso irrestrito a 
agentes 
estimulantes da 
eritropoiese (AEE) 
e a 
suplementação de 
ferro intravenoso. 

Quase 30% dos 
pacientes 
apresentou anemia. 
Os com anemia 
recebiam mais 
doses de ferro dos 
que o sem anemia 
(p = 0,02), além de 
apresentarem 
índices menores de 
triglicérides (p = 
0,01). 

Antunes 
et al., 
2016 

A 
hipoalbuminemia 
parece estar 
associada a uma 
maior taxa de 

Avaliar o impacto 
da presença da 
anemia, 
inflamação e 
hipoalbuminemia 

Não houve relação 
entre a 
hospitalização, 
óbitos, anemia e 
inflamação. A maior 
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hospitalização 
nos pacientes em 
hemodiálise 

sobre os 
desfechos clínicos 
(óbito e 
hospitalização) de 
pacientes sob 
hemodiálise. 

quantidade de 
hospitalização está 
entre os pacientes 
com 
hipoalbuminemia. A 
albumina não teve 
ligação com a 
inflamação (níveis 
de PCR) 

Antunes; 
Canziani, 

2016  

Hepcidina: um 
importante 
regulador do 
metabolismo de 
ferro na doença 
renal crônica 

Analisar a 
Hepcidina como 
um importante 
regulador do 
metabolismo de 
ferro na doença 
renal crônica. 

Altas concentrações 
de hepcidina 
descritas em 
pacientes com DRC. 
Elevação de 
hepcidina tem sido 
associada à 
ocorrência de 
infecção, 
inflamação, 
aterosclerose, 
resistência à 
insulina e estresse 
oxidativo. 

Oliveira 
Júnior et 
al.,2015 

 

Inflamação e má 
resposta ao uso 
de eritropoietina 
na doença renal 
crônica 
 
 

Revisar as 
evidências 
científicas 
referentes à 
associação da má 
resposta clínica 
ao uso de EPO e a 
presença de 
inflamação na 
DRC 
 

Os pacientes com 
DRC que fazem 
diálise, devido às 
condições crônicas 
de inflamação, 
respondem 
negativamente à 
ação da EPO, 
provocando 
complicações como 
a anemia. 
 

Giassi; 
Pizzolatti

, 2015 
 

Anemia da 
doença renal 
crônica: perfil 
epidemiológico 

Observar a 
adequação do 
manejo da anemia 
no doente renal 

Quase 60% dos 

pacientes 
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dos pacientes em 
hemodiálise em 
uso de 
eritropoietina no 
ano de 2012 na 
cidade de 
Criciúma 
 
 

crônico em terapia 
renal substitutiva 
na cidade de 
Criciúma, no ano 
de 2012 
 

apresentavam 

hemoglobina ≤ 10,9. 

Entre o primeiro até 

o décimo segundo 

mês, de 8 a 16 

pacientes 

apresentavam 

ferritina ≤ 200 mg/dl  

e a saturação de 

transferrina ≤ 20%. 

 

Lee et 
al., 2015 

Resistência à 
eritropoetina em 
paciente com IRC 
e ectasia 
vascular gástrica 

Observar um caso 
de resistência à 
eritropoetina 
recombinante 
humana causada 
por Ectasia 
Vascular Antral 
Gástrica em uma 
mulher de 40 anos 
de idade, com 
doença renal 
terminal em 
hemodiálise. 

Histologicamente, 
percebeu-se a 
proliferação 
fibrovascular e 
ectasia capilar com 
trombose 
microvascular da 
lâmina própria. 

Chielle; 
Rigo, 
2015 

 

The influence of 
the inflammatory 
process on serum 
iron 
concentration in 
hemodialysis 
patients 
 

Avaliar as 
concentrações de 
ferro e ferritina e 
verificar sua 
relação com o 
processo 
inflamatório em 
pacientes 
submetidos à 
hemodiálise 
 

A concentração 
sérica de ferro (57.6 
mg/dL), ferritina 
(412 mg/dL) e PCR-
us (6.8 mg/dL) 
apresentando-se, 
assim, nos homens. 
Já as mulheres com 
ferritina maior que 
os níveis normais: 
(376 mg/dL). 
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Scherer 
et al., 
2015 

New red blood 
cell and 
reticulocyte 
parameters and 
reference values 
for healthy 
individuals and in 
chronic kidney 
disease 

Estabelecer o 
intervalo de 
referência para 
parâmetros 
eritrocitários 
tradicionais e 
estendidos e 
índices 
reticulocitários a 
fim de investigar 
sua aplicação em 
pacientes com 
DRC. 

Os pacientes com 
DRC apresentam 
resultados de 
exames 
hematológicos 
semelhantes aos 
quadros de anemia. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Inicialmente, vale a pena enfatizar que a anemia é uma 

condição clínica bastante prevalente entre os pacientes com 

insuficiência renal crônica e que são submetidos ao tratamento 

de hemodiálise, além de se apresentar como uma condição 

hematológica grave que pode gerar consequências de diversas 

ordens (MEDEIROS, 2016).Além disso, vê-se que os indivíduos 

com DRC apresentam níveis de Hb, contagem de hemácias e 

hematócrito inferiores a uma pessoa normal que não sofre com 

esta insuficiência (SCHERER et al., 2015). 

 Em pacientes renais crônicos, a anemia é responsável 

pelas dificuldades físicas, como também mentais, tendo em 

vista que está altamente envolvida com a quantidade de 

oxigênio presente no organismo, devido ao papel fundamental 

de transporte realizado pela Hb. Outrossim, esses clientes 

podem desenvolver sintomas característicos e típicos da 

anemia, como: fadiga ou cansaço muscular; alteração na 

imunidade, como também no sono e na atividade sexual e, 

acima de tudo, aumento do risco de desenvolver problemas 

cardiovasculares que podem comprometer a saúde e a 
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qualidade de vida (GIASSI; PIZOLATTI, 2015; MEDEIROS, 

2016). 

Por conseguinte, esta complicação hematológica tão 

evidente nos pacientes com DRC pode apresentar diversas 

causas, tal como: queda ou ausência do hormônio 

eritropoietina, o qual é produzido pelos rins em sua atividade 

normal, porém, quando entra em falência, há uma queda ou 

extinção de sua produção (OLIVEIRA et al., 2015). É possível 

justificar isso por meio dos níveis de EPO que pacientes com 

atividade renal normal apresentam comparado com os 

pacientes com falência renal, tendo em vista que os primeiros 

apresentam quantidades séricas de EPO disponíveis até 100 

vezes a mais do que o segundo tipo de paciente (OLIVEIRA 

JÚNIOR et al., 2015). 

Outra causa de anemia, não menos importante, porém 

de pequena prevalência na população portadora de DRC é a 

Aplasia Pura de Células Vermelhas (APCV). Devido à sua 

peculiaridade, constitui-se um grande desafio para a equipe 

nefrologista, pois começou a ser estudada, em associação com 

a EPO, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. A APCV 

pode ser definida como uma situação de bastante interesse 

dentro da assistência, tendo em vista que apresenta uma 

anemia com seu início súbito, severo e progressivo, 

normocrômica e normocítica e, praticamente, uma ausência 

total de células estimuladoras de produção de sangue na 

medula óssea. Em pacientes com DRC em tratamento com 

medicações que estimulam a eritropoiese, a APVC pode ser 

responsável por provocar a produção de anticorpos anti-EPO e 

isso pode levar ao quadro anêmico (LACRETA et al., 2018).  

Além disso, ainda é possível destacar: nessa 

comunidade de pacientes, há um crescente bastante importante 
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nos níveis de proteínas responsáveis pela fase aguda da 

inflamação PCR-us, como também aumento de ferritina 

(proteína responsável pelo armazenamento de ferro) e 

consequente queda na quantidade de ferro disponível, o que 

também pode ser bastante relevante no que tange o 

aparecimento e desenvolvimento de anemias (CHIELLE; RIGO, 

2015). 

Nessa perspectiva, quando ocorre o processo 

inflamatório, desencadeia no fígado a produção de um peptídeo 

conhecido por hepcidina, responsável por dificultar absorção do 

íon ferro advindo na dieta, à nível duodenal. Soma-se a isso a 

sua capacidade de bloquear a mobilização desse íon que está 

estocado no interior das células do retículo endotelial. Percebe-

se, pois, que pacientes nessas condições de saúde podem 

desenvolver deficiência total ou funcional do íon ferro. A 

primeira delas pode ser gerada pela queda na absorção dele à 

nível intestinal e até mesmo por hemorragias, enquanto a 

segunda pode ser relacionada à queda dos níveis séricos do 

ferro, como também por baixa saturação de transferrina e baixa 

ferritina (MEDEIROS, 2016). 

Por sua vez, é notório que o aumento nos níveis desse 

peptídeo produzido pelo fígado: hepcidina, em pacientes com 

DRC, tem se justificado não somente devido à falência renal 

que culmina na diminuição da eliminação dele, mas também em 

resposta às próprias condições inflamatório existentes, ou seja, 

esse peptídeo se constitui uma ligação que existe entre os 

processos inflamatórios, baixa absorção de ferro, como também 

alterações no metabolismo desse íon que existe nesses 

pacientes (ANTUNES, CANZIANI; 2016). 

Mantendo a linha de raciocínio, em um dos estudos, foi 

possível observar que há uma relação de explicação plausível 
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entre a existência dos níveis baixos de Hb com a queda na 

quantidade de triglicerídeos existentes no organismo. Isso 

comprova que a desnutrição se apresenta como um provocador 

ou agravador da anemia nesta população vulnerável. 

Outrossim, também pode haver ligação entre a concentração 

de albumina e Hb. Isso pode ser explicado porque esta primeira 

proteína tem ligação com a inflamação e com a desnutrição 

(OLIVEIRA et al., 2016). 

Pode-se, ainda, expor que a anemia nesse grupo de 

pacientes é dividida de duas formas: sem deficiência funcional 

de ferro e com deficiência funcional de ferro. Neste mesmo 

estudo, o número total de casos de pacientes com anemia com 

deficiência funcional de ferro totalizou quase 37% da amostra, 

o que resultava em 65 pacientes, enquanto os demais 111 eram 

portadores de sobrecarga desse íon na corrente sanguínea 

(PLASTINA et al., 2019). 

Outrossim, em um estudo, nos primeiros três meses, 

quase 10% dos pacientes presentes na pesquisa apresentaram 

deficiência total de ferro (ferritina com níveis maiores ou iguais 

a 200ng/dL com o também saturação de transferrina menor ou 

igual a 20%) (GIASSI; PIZOLATTI, 2015). 

Como se pode perceber, a anemia dentro da DRC é 

visualizada como um processo hipoproliferativo, o qual é 

caracterizado por queda, seja ela absoluta ou não, na 

quantidade disponível do íon ferro, como também pelo aumento 

nos níveis de ferritina na presença de níveis normais de ferro 

existentes na medula óssea. Geralmente, esse tipo de situação 

anêmica é vista nos pacientes os quais apresentam condições 

agravantes de saúde, tais como: infecções crônicas, 

inflamações, cânceres e doenças de origem autoimune 

(OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2015). 
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 Com o passar dos anos e do desenvolvimento 

tecnológico e, por consequência, da compreensão sobre a 

saúde, houve também descobertas relevantes nos que tange a 

terapêutica de pacientes com DRC anêmicos submetidos à 

terapia dialítica. Pode-se perceber que surgiram tratamentos 

tais como: uso de medicações estimulantes da eritropoiese, 

aumento do consumo de ferro, cuidado com as doenças 

preexistentes, além da própria transfusão sanguínea que se 

revela como uma medida de urgência em determinados casos 

(OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2015). 

Nessa linha de raciocínio, também se pode analisar que, 

como forma de oferecer um tratamento adequado aos 

pacientes, o ferro, administrado por via endovenosa e de 

maneira praticamente livre, tem como objetivo provocar uma 

maior excitação EPO na produção de células sanguíneas, mas 

não se atenta às condições de possíveis aumentos de ferritina. 

Nesse tipo de paciente, pode-se fazer uso do ferro em casos 

em que a ferritina alcance níveis de 500 a 1200ng/dL, o que em 

pessoas sem condições de falência renal já indicaria como 

diagnóstico de hemossiderose (acúmulo excessivo de ferro) 

(PLASTINA et al., 2019). Soma-se a isso as dosagens de EPO 

oferecidas a pacientes hospitalizados e aos não hospitalizados 

apresentavam semelhanças (ANTUNES et al., 2016). 

Em um dos estudos, foi notório que, quando a terapia foi 

iniciada, os pacientes conseguiram responder à altura das 

necessidades dos doentes renais crônicos, mas, à medida que 

o tratamento dialítico foi cursando, desenvolveram anemia 

grave e que, como forma de tratamento, exigia a transfusão 

frequentemente. Isso se deu ao fato do surgimento de um 

anticorpo responsável por neutralizar a ação da EPO 

(LACRETA et al., 2018). Por sua vez, em outra análise, 
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percebeu-se que o desenvolvimento da resistência ao 

tratamento com EPO surgiu após a Ectasia Vascular Antral 

Gástrica a qual uma paciente sofreu (LEE et al., 2015). 

Por esse motivo, são necessários o acompanhamento e 

a avaliação do paciente, constantemente, de modo a garantir 

que a terapia com EPO e suplementação de ferro estejam em 

consonância com os exames laboratoriais e com as 

necessidades individuais dos pacientes (SCHERER et al., 

2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

A anemia, segundo a literatura pesquisada, é uma 

complicação hematológica que tem grande impacto na 

qualidade de vida de pacientes renais crônicos. Por esse 

motivo, os pacientes necessitam passar por avaliação criteriosa 

para investigar a causa da anemia e iniciar o tratamento 

precocemente, visando minimizar os efeitos provocados pela 

diminuição na quantidade de hemoglobina, proteína 

responsável por carrear oxigênio, na corrente sanguínea.  

 Nessa perspectiva, é de grande valia realizar um 

acompanhamento rigoroso e uma avaliação clínica de 

qualidade com frequência, por meio de exames laboratoriais e 

físicos, de modo a detectar o mais rápido possível qualquer 

alteração hematológica que esse paciente venha a 

desenvolver. Essas medidas são fundamentais em pacientes 

renais crônicos, especialmente após o início da terapia 

hemodialítica, devido à redução da vida útil das hemácias, à 

queda da produção pelos rins do hormônio eritropoietina, ao 

maior potencial para perdas sanguíneas relacionadas à 
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hemodiálise e à necessidade de utilização de medicamentos 

anticoagulantes. 

 Por fim, ressalta-se que o número restrito de publicações 

sobre o tema revela a necessidade de pesquisas clínicas 

voltadas à temática da anemia nesse grupo especial de 

pacientes. Espera-se que os resultados deste estudo possam 

despertar o interesse de profissionais e estudantes sobre o 

assunto, além de servir de fonte de consulta sobre aspectos 

relevantes para a abordagem da anemia em pacientes renais 

crônicos. 
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RESUMO: A Atenção Básica (AB) é uma das áreas em saúde 
mais próximas do cotidiano do indivíduo. Com isso, o atual 
escrito tem como objetivo expressar a atuação da AB no 
enfrentamento familiar do contexto que cerceia o HIV, através 
de um estudo descritivo do tipo relato de experiência com 
acadêmicos de medicina. Nesse contexto, por meio de tal 
estudo realizado no período entre fevereiro e maio de 2019 em 
uma Unidade Básica de Saúde de João Pessoa, tornou-se 
possível o entendimento de que as visitas domiciliares, 
enquanto ferramentas da AB, acentuam a visibilidade do 
contexto familiar e suas intervenções no processo saúde-
doença. Assim, evidenciou-se que há inúmeras dificuldades 
decorrentes do insurgimento do Vírus da Imunodeficiência 
Humana, as quais afetam o contexto biológico do indivíduo e o 
ambiente que o cerceia, efetivando a coexistência do portador 
com uma realidade rodeada por complicações que iniciam 
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desde a formatação de diagnósticos inconclusivos, passando 
pela não adesão ao tratamento e consequente padecimento de 
doenças oportunistas derivadas da fragilidade imunológica 
causada pelo HIV, até o desencadear de distanciamento 
familiar e social pelo persistente preconceito para com os 
portadores da patologia evidenciada. Com isso, foram 
explicitadas as possíveis interposições da Atenção Básica em 
casos como o que se efetiva no presente relato, demonstrando 
uma atuação que promove integralidade e possui alta 
relevânciana continuidade do cuidado. 
Palavras-chave: Atenção Básica. Enfrentamento familiar. HIV.  

 

INTRODUÇÃO 

  

No Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Primária 

à Saúde (APS) com equipes multiprofissionais tem sido o pilar 

para o desenvolvimento de uma forma de pensar e praticar 

saúde distinta do modelo tradicional. O Brasil, desde 1994, 

adotou a Estratégia de Saúde da Família (ESF), como opção 

preferencial de reorganização da atenção à saúde, tendo como 

desafio a transformação do modelo assistencial, na lógica dos 

princípios e diretrizes inovadores do SUS (BARBOSA et al, 

2016).  

Entre as ferramentas de abordagem ao indivíduo, à 

família e à comunidade, no contexto da Estratégia de Saúde da 

Família, destaca-se a Visita Domiciliar (VD). Esta, representa 

um conjunto de ações em saúde voltadas ao atendimento 

educativo-assistencial e é considerada o meio de cuidado mais 

indicada para o entendimento do processo de adoecimento dos 

usuários, sua dinâmica familiar e a comunidade em que eles se 

inserem. Através das VDs, a equipe de saúde se familiariza 

sobre os fatores condicionantes e determinantes desse 
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processo, o contexto social em que a família está inserida e as 

relações interpessoais entre os familiares (BORGES et al, 

2017). 

Atualmente, a epidemia do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) afeta 37,9 milhões de pessoas em todo o mundo, 

sendo que apenas 23,3 milhões desses indivíduos têm acesso 

ao tratamento com antirretrovirais. Dessa forma, o cuidado em 

HIV/AIDS necessita de um olhar singularizado, no qual mais 

pessoas tenham a terapêutica a seu alcance e tenham sua 

integralidade mantida por meio da coordenação de serviços e 

do enfoque na Atenção Primária à Saúde sobre tal demanda 

(APS) (UNAIDS, 2019). 

Inicialmente, o modelo clínico implementado baseava-se 

no acompanhamento em Serviços de Atenção Especializada 

(SAE), em geral, por médicos infectologistas.Em 2013, o 

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS definiu 

uma meta tríplice para o controle do HIV, conhecida como 90-

90-90 e que consiste em: 90% de todas as pessoas vivendo 

com HIV diagnosticadas (ampliando o acesso ao diagnóstico do 

HIV), 90% dos HIV+ diagnosticados em tratamento 

antirretroviral (ampliando o acesso à TARV) e 90% dos 

pacientes tratados com carga viral indetectável (indicando boa 

adesão ao tratamento). O prazo para o cumprimento da meta é 

até o ano de 2020, contudo a não adesão dificulta tal processo 

(ANTUNES; PADOIN; PAULA, 2015) . 

Portanto, é fundamental a avaliação constante da 

atenção à saúde dessa população, a fim de identificar as 

lacunas do cuidado e promover melhorias na estrutura e no 

desempenho das ações oferecidas. Assim, será possível 

determinar a qualidade dos serviços e promover melhores 
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indicadores de saúde, maior satisfação e menores custos 

(SILVA et al, 2016). 

Sob essa ótica, os recursos para a análise da qualidade 

da assistência prestada, podem ser obtidos através do vínculo 

estabelecido entre o usuário e a equipe, durante as visitas 

domiciliares, meios de obtenção de dados que se caracterizam 

como tecnologia leve e leve dura de cuidado. Diante disso, o 

presente escrito tem como objetivo expressar a atuação da 

Atenção Básica no enfrentamento familiar do contexto que 

cerceia o HIV, através de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência com acadêmicos de medicina.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência que aborda aspectos de visitas domiciliares 

vivenciadas por discentes de medicina. Tal estudo 

foidesenvolvido no período letivo de 2019.1 no decorrer dos 

meses de fevereiro até maio, período de realização das aulas 

práticas do Módulo de Atenção à Saúde II, do Eixo: ensino, 

serviço e comunidade, do curso de medicina da Faculdade 

Ciências Médicas da Paraíba.  

Ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde pertencente 

ao município de João Pessoa–PB. O estudo foi realizado por 

alunos do segundo período durante quatro visitas domiciliares 

no território adscrito da UBS com modelo de Equipe de Saúde 

da Família (ESF).  

Os objetivos de cada aula teórica/prática do módulo 

dialogavam com o conteúdo ministrado em sala sobre a 

compreensão do cuidado à família na Medicina da Família e 

Comunidade. Essas experiências tinham como objetivo 
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possibilitar um ao aluno um aprimoramento de habilidades tais 

como: comunicação, cuidado humanizado e integral na Atenção 

Básica através da aplicação de ferramentas leves como: a visita 

domiciliar, o vínculo de confiança, a construção do genograma, 

ecomapa familiar e plano de cuidado singular.  

Sendo assim, durante as atividades práticas realizadas, 

os alunos foram divididos em duplas, onde cada dupla passou 

a ser responsável por realizar a visita domiciliar a uma família 

predefinida pela orientadora/docente juntamente com a equipe 

da USF, a partir da utilização de critérios para risco familiar e 

objetivando a necessidade de elaboração de instrumentos de 

avaliação domiciliar que possibilitariam esclarecer os possíveis 

fatores desencadeantes do adoecimento. 

Dessa forma, todo o conhecimento e informações 

obtidas ao decorrer da vivência no âmbito da ESF foram 

registradas em diários de campo, onde constava um relato, 

aprofundamento teórico, reflexão e críticas, os quais eram 

confrontados com a literatura e o assunto aprendido em sala 

como: comunicação em saúde, classificação da família quanto 

ao tipo, funcionalidade e ciclo de vida; visita domiciliar: tipos, 

modalidade de atenção domiciliar, aplicação da escala de risco 

familiar de Coelho e Savassi; instrumentos de abordagem as 

familiar com ênfase no genograma e ecomapa; Política 

Nacional de Humanização; Redes de Atenção a Saúde; e 

Abordagem Centrada na Pessoa versos Centrada na Doença, 

e comunicação em saúde.  

Deste modo, ao final do período os instrumentos 

construídos: genograma, ecomapa e plano de cuidado singular 

integrado a rede de atenção disponível nos município, foram 

apresentados e entregues para toda Equipe de Saúde da 

Família na UBS de forma criativa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O atual relato deriva da aplicação prática dos 

conhecimento no âmbito de Atenção em Saúde, constructo no 

qual os estudantes adquirem informações e experiências 

relativos a prática profissional no área de atuação do SUS e 

políticas adjacentes. Com isso, o empirismo descrito resultou 

na compreensão pelos discentes da interferência positiva da 

Atenção Básica sobre famílias cuja vulnerabilidade deriva em 

grande parte da existência do HIV entre seus membros, o que 

evidenciou necessidades nesses lares que advém desde a 

dificuldade quanto ao diagnóstico até o enfrentamento do 

persistente preconceito social ao longo do curso crônico da 

patologia, problemáticas que podem ser amenizadas por meio 

da efetividade da atuação da Atenção Básica quanto à unidade 

familiar, considerando que a ABpode promover cuidado que 

vise a singularidade do indivíduo, ao mesmo tempo que observa 

sua integralidade pelo cuidado multiprofissional e pelo destaque 

do âmbito biopsicossocial. 

Nessa perspectiva, o presente relato exemplifica o 

profundo aprendizado adquirido por meio de tal área de estudo 

ao levar os alunos a campo, promulgando a evidência do 

convívio com o que é corriqueiro e legítimo, indo muito além do 

que as literaturas apregoam por tornar subjetiva a construção 

do conhecimento a partir da observação, envolvimento e visão 

de mundo que compõe cada aluno, consolidando não só um 

aprendizado autoconstituído, mas também a particularidade ao 

reter e aplicar aquilo que foi fruto do empirismo. 

Com isso, ao iniciar as atividades na área de saúde 

pública, foi apresentada a estrutura da Unidade Básica de 
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Saúde (UBS) que coordena o cuidado no território ao qual os 

discentes foram designados. Tornou-se perceptível que muito 

do que é protocolado no papel em relação a esses locais não 

se concretiza na vida real. A exemplo disso, a UBS explicitada 

foi instituída em uma casa adaptada, essa que sem os exímios 

esforços da equipe e a colaboração populacional não teria a 

efetividade com a qual funciona, atuando em um território 

totalmente SUS dependente mesmo sem possuir uma estrutura 

suficiente para o suporte da população.Com isso, a primeira 

conclusão adquirida foi a de que muitas vezes o profissional ao 

longo de sua carreira não terá meios suficientes para 

desempenhar seu trabalho com êxito, porém será necessário o 

uso daquilo que está disponível para promover o melhor 

cuidado possível.  

Em seguida, empreende-se que a Portaria nº 825, de 25 

de abril de 2016, que regulamenta a Atenção Domiciliar 

enquanto meio da Atenção Básica que se utiliza de tecnologia 

leve para promover continuidade do cuidado no ambiente 

extraunidade, foi o alicerce para a execução das visitas 

domiciliares (VD) que concederam aos alunos a oportunidade 

de conhecer prontamente a realidade familiar, compreendendo 

a importância dessa instituição na formação da singularidade 

do indivíduo, até mesmo em seu processo de adoecimento e 

recuperação . Assim, torna-se evidente que a VD é um 

instrumento especial de promoção da saúde que se estrutura 

na prática de acompanhamento ao paciente no ambiente 

externo à Unidade de Saúde, mais especificamente em sua 

residência, essa ferramenta possibilita a construção de um 

vínculo efetivo, promulgando a realização do cuidado integral 

baseado no conhecimento global do paciente e da realidade 

que o cerca (ROCHA et al, 2017). 
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Nesse sentido, famílias foram designadas para o 

acompanhamento dos alunos ao longo de três meses, e para 

essa denominação foi necessário o uso da Escala de risco de 

Coelho-Savassi, ferramenta utilizada para medir o grau de 

essencialidade da VD para determinada família, já que a 

quantidade de famílias por território adscrito não facilita a 

regularidade da Equipe de Saúde da Família (ESF) em manter-

se frequentando a residência de todos os usuários.  

A Escala de Risco Familiar de Coelho-Savassi, 

instrumento de estratificação de risco familiar, é aplicada às 

famílias adscritas a uma equipe de saúde da família, para 

determinar seu risco social e de saúde, refletindo o potencial de 

adoecimento de cada núcleo familiar (REGO et al, 2016). 

Dessa forma, ao avaliar a família designada ao grupo 

que valida a formulação do relato atual foi possível constatar 

que a família se enquadra em R2, qualificação determinada a 

partir da existência de portador de deficiência física e mental 

derivada de complicações de patologias oportunistas 

subsequentes a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), pois para Savassi, Lage e Coelhocitados por Rego e 

colaboradores (2016) são denominados assim aqueles com 

"defeito ou condição física ou mental de duração longa ou 

permanente que, de alguma forma, dificulta ou impede uma 

pessoa da realização de determinadas atividades cotidianas, 

escolares, de trabalho ou de lazer" e, por conseguinte, o 

desemprego é o outro fator para a soma que insere a família em 

uma classificação que promove a essencialidade da VD para o 

cuidado singularizado dos usuários componentes desse lar. 

A partir disso, foram feitas cinco visitas ao longo de três 

meses, as quatro primeiras tinham intuito de colocar em prática 

o conteúdo estabelecido em sala ao permitir o conhecimento 
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dos moradores do domicílio, a aproximação com a família e o 

estabelecimento do vínculo para a compreensão das 

necessidades e da realidade que cerceia a residência e seus 

integrantes, fornecendo informações para a construção de 

ferramentas como genograma, ecomapa e Projeto Terapêutico 

Singular (PTS), enquanto a última visita objetivou apenas as 

considerações finais e a despedida dos estudantes para com a 

unidade familiar.  

Dessa maneira, foi iniciada a empreitada para conhecer 

a família e seus membros. Ao longo dessa jornada, o intuito 

primordial seria entender como se dá a atuação profissional a 

partir do uso dos instrumentos leves acima citados. Contudo, 

tornou-se evidente uma realidade que vai muito além daquilo 

que era esperado, pois ao construir o vínculo com tais usuários 

foi disponibilizada a percepção de características peculiares da 

unidade familiar e de cada componente dela que ultrapassam a 

linguagem falada. A colocação desse grupo em meio a uma 

família constituída por uma mãe e três filhos, sendo a mais 

velha mãe de duas crianças, reduziu a visibilidade do objetivo 

inicial, lançando sobre esses alunos a responsabilidade de ver 

o humano com a humanidade que lhe é cabível. 

Nesse sentido, foram observadas problemáticas como: 

maternidade precoce, paternidade diversificada entre os três 

filhos, distanciamento entre os próprios entes moradores do lar, 

prejuízos na infância por precocidade das responsabilidades 

incumbidas, carência por atenção social e familiar às 

necessidades muitas vezes encobertas pela falta de alguém 

que chegue para auxiliar e, de forma dominante, a existência de 

uma família patologicamente atingida pela negligência lançada 

sobre aqueles que portam o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV). 
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Por essa causa, tal relato se ancora nas dificuldades 

enfrentadas pela família ao se deparar com ocasiões 

desconfortáveis desde o diagnóstico do HIV até a convivência 

com a doença, validando a persistência de ideais como os de 

1980, quando a doença estava surgindo, sendo relacionada a 

transmissão sexual e uso indiscriminado de drogas, 

problemática que desfavorece o psíquico do paciente 

imunodeprimido e da família que com ele convive (SOUZA 

CAMPOS, 2015). A partir disso, foi possível basear-se na 

experiência e segmentar o princípio para a construção deste 

texto, dividindo-lhe em dois momentos, um primeiro voltado 

para as dificuldades vivenciadas pelo portador do HIV e por sua 

família, e um segundo trazendo a atuação da Atenção Básica 

em casos como esse na promoção de uma melhor qualidade de 

vida para os envolvidos. 

 

Dificuldades vivenciadas pelo portador de HIV e por sua 

família 

A aparição da AIDS em forma de relatos ocorreu em 

1981, quando casos de pneumonia por Pneumocystis jirovecii 

e Sarcoma de Kaposi foram notificados nos Estados Unidos em 

homossexuais saudáveis anteriormente (RACHID; 

SCHECHTER, 2008). Desde seu surgimento, a síndrome da 

imunodeficiência adquirida é julgada de forma errônea, 

observação ratificada pelo empirismo empregado na 

construção deste relato, no qual foram observadas algumas 

dificuldades relacionadas a patologia em destaque que serão 

detalhadas no decorrer desta obra. 

Entre as problemáticas, a primeira evidenciada foi a 

complicação no momento do diagnóstico. No caso em 

destaque, sua inconclusão inicial fez emergir a hipótese de 
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tuberculose, quadro que foi contrariado quando em decorrência 

do desconhecimento da doença complicações como 

neurotoxoplasmose levaram a paciente ao coma, nesse 

instante foram feitos os procedimentos corretos que trouxeram 

o verídico diagnóstico do HIV. O que se observa a partir disso 

é que dois inconvenientes surgiram dessa ocasião, o primeiro 

foi o desencadear do quadro de neurotoxoplasmose, patologia 

que é a causadora central de lesão encefálica com efeito de 

massa em pacientes com HIV, e as sequelas da gravidade da 

doença que acometem a usuária até os dias atuais, a impedindo 

de realizar atividades habituais com destreza e reduzindo 

capacidades mentais como a de construir uma linha temporal 

lógica (RACHID; SCHECHTER, 2008).  

 A segunda interferência do diagnóstico retardatário foi a 

transmissão vertical do HIV, decorrente disso, em uma só 

residência dois dos integrantes são portadores da 

imunodeficiência, tendo que conviver com suas implicações. 

Com isso, pode-se concluir que a inobservância quanto a janela 

diagnóstica ou ao uso de exames ineficientes para esse 

procedimento não só intensificam a gravidade das 

complicações da doença, mas também ocasionam a difusão do 

vírus em meio a sociedade, situação que ressaltou a 

importância do desenvolver diagnósticos corretos ao longo da 

carreira profissional, visando a melhoria grupal e centralizando 

nesse processo a unidade familiar, na qual se principiam as 

relações sociais, estando essa em déficit, toda a comunidade é, 

também, afetada (BRASIL, 2016).  

 Em seguida, o distanciamento familiar e social no 

momento da constatação do diagnóstico foi indiscutivelmente 

fator que complicou ainda mais a situação. Tornou-se 

perceptível pelo relato da usuária que o afastamento de amigos 
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e parentes a transformam em um ser humano solitário, 

desencadeando um quadro depressivo com consequente 

tentativa de suicídio. Ao recuperar-se dessa ocasião, problemas 

decorrentes desse afastamento a afetam atualmente e são 

caracterizados por certa retração ao comunicar-se, 

instabilidade emocional e dificuldade ao relacionar-se com os 

filhos, demonstrada por conflitos que se apresentam 

constantemente no lar. 

Assim, ficou evidente que alto nível de estresse é 

desencadeado pela cronicidade da doença e pelos tratamentos 

e exames essenciais para o convívio eficiente com essa, tal 

problemática facilita o desenvolvimento de doenças 

psiquiátricas, tais como depressão e ansiedade (RACHID; 

SCHECHTER, 2008). Nesse ínterim, a experiência ressaltou 

um outro fator, a validade do emprego do cuidado para com 

esses pacientes e suas famílias, considerando que a Atenção 

Básica pode não só levar auxílio ao portador do HIV, mas 

também reforçar para a família e para a sociedade a 

essencialidade do apoio. 

 Ademais, a recusa social é grande influente sobre a não 

aceitação do paciente em relação a doença. Dessa forma, no 

caso em questão ao distanciar-se inicialmente da real situação 

patológica, a usuária ativou mecanismos de intensificação da 

doença, trazendo à tona o complexo AIDS-demência, uma 

complicação da imunodeficiência que não só reduziu sua 

capacidade de realizar atividades corriqueiras, mas também a 

impediram de desempenhar um papel mais efetivo enquanto 

mãe, promulgando ocasiões como danos a infância de seus 

filhos representada primordialmente pela precoce maternidade 

de uma de suas filhas e a maturidade prematura que essas 

crianças obtiveram, gerando prejuízos a essencial fase pueril. 
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O complexo Aids-demência é a complicação neurológica 

mais comum da síndrome da imunodeficiência adquirida. Pode 

ser uma das apresentações iniciais da AIDS.Com a progressão 

pode haver ataxia, disartria, mutismo, delírios e alucinações 

visuais.  A demência pode ser manifestação inicial da Aids em 

5% dos casos, mas geralmente aparece nos estágios 

avançados da infecção (FREITAS; FERNANDES; MORGADO, 

2015). 

Em concordância com o supracitado, com a ausência de 

aceitação surge a recusa ao tratamento, dificuldade observada 

principalmente em um dos filhos da paciente-índice, o qual teve 

sua soropositividade garantida pela não realização de um pré-

natal e pelo diagnóstico tardio de sua mãe. Tal indivíduo 

atravessa uma das fases mais complexas da vida, a 

adolescência, e de forma extenuante vive o encargo de passar 

por ela sem o devido apoio emocional pelo prevalente 

afastamento social, o temor do julgamento e a convivência com 

a omissão da patologia, além do baixo auxílio familiar, pela 

ausência paterna e, de certa forma, materna pelas dificuldades 

também por ela enfrentadas.   

Nesse contexto, a negação ao tratamento só acarreta 

piora do quadro. Com isso, empreende-se a imprescindível 

atuação da esfera da Saúde Pública em empenhar-se para 

estimular o tratamento eficaz, seja a partir da redução do custo 

dos medicamentos ou investindo na oferta de maior ou mais 

efetivo espectro medicamentoso para tentar amenizar a 

ocorrência de efeitos adversos, os quais foram observados no 

contexto da experiência como desencadeantes da recusa 

medicamentosa.Ademais, a Atenção Básica deve preocupar-se 

em manter a observação constante, adquirida por meio da 
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construção do vínculo, de usuários com essa mesma 

problemática. 

Além disso, negar o tratamento promove a abertura 

declarada para doenças oportunistas. Tal ocasião foi vista ao 

longo das visitas, a recusa medicamentosa do portador de HIV 

mais jovem facilitou a emersão de um quadro de pneumonia 

que acarretou sua internação. Entre outros fatores, ficou 

evidente que esse filho soropositivo apresentava resistência 

persistente ao tratamento, dando sinais de ausência de 

estímulo quanto a continuidade da vida, o que deixou claro que 

a patologia já não estava mais somente a nível físico, mas seu 

psíquico já teria sido atingido pelas adjacências da doença e do 

convívio social e familiar desgastante ao qual estava submetido. 

Figuram, dentre as doenças oportunistas transmissíveis 

indicativas de AIDS, a salmonelose, a toxoplasmose cerebral, a 

criptococose extrapulmonar, a criptosporidiose intestinal 

crônica e a isosporidiose intestinal crônica, a tuberculose 

pulmonar, que é transmitida pela inalação do agente quando 

expelidos por indivíduos bacilíferos em esforços respiratórios, e 

a pneumonia por Pneumocystis carinii(SANTANA; SILVA; 

PEREIRA, 2019). 

 Tornou-se inegável, a partir das complicações 

psicofísicas desencadeadas em cada integrante da unidade 

familiar, que era imprescindível o trabalho da ESF para com 

essa família. Assim, foi constituído com base no conhecimento 

adquirido até aquele momento um Plano Terapêutico Singular 

para reforçar as necessidades individuais dos membros e a 

atuação requerida e imprescindível de equipes como a 

constituinte da UBS e a equipe do NASF-AB. 

 Ao fim do relato das dificuldades enfrentadas pela 

família, expressa-se a excepcionalidade da oportunidade dada 
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aos discentes de compreender a relevância da formação de 

profissionais humanizados por meio da comoção pela evidência 

de uma realidade familiar cuja necessidade de auxilio é 

exorbitante. Assim, ao aprofundar-se, tornou-se perceptível que 

naquela residência todos os integrantes eram potenciais 

pacientes-índice, com carências singulares que interferiam no 

convívio grupal daquele núcleo, carências derivadas do 

esquecimento do conceito de humanidade, pois o princípio que 

se tornou mais evidente ao longo dessa jornada foi o de que se 

forem tratados como humanos aqueles que são humanos será 

dada a eles dignidade, seja ela por meio de atendimento 

singularizado ou pelo reforço de que portar HIV ou qualquer 

outra doença é algo que qualquer indivíduo está suscetível, o 

que realmente importa é o apoio mútuo entre sociedade, 

destacando a essencial relação da Atenção Básica e o usuário. 

 

Atuação da Atenção Básica em casos como o do presente 

relato 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada 

pela portaria nº 2436, de 21 de setembro de 2017 é a 

responsável pela estruturação da Atenção Básica no SUS a 

partir dos princípios: integralidade, universalidade e equidade e 

das diretrizes: regionalização e hierarquização, territorialização, 

população adscrita, cuidado centrado na pessoa, 

resolutividade, longitudinalidade, ordenação da rede, 

participação da comunidade e coordenação do cuidado. Sendo 

assim, a mesma tem por finalidade o cuidado integral e singular 

dos sujeitos que acontece por meio da valorização dos âmbitos 

biológicos, psicológicos, sociais e espirituais de cada um a fim 

de gerar promoção e prevenção da saúde, além de diagnóstico, 
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tratamento, reabilitação e redução de danos em casos de 

necessidade (BRASIL, 2017).  

Desse modo, tendo em vista as problemáticas relativas 

ao portador do HIV destacadas nesse relato e as funções da 

Atenção Básica explicitadas, é importante relatar com 

especificidade a forma como a mesma deveria atuar em cada 

uma das dificuldades elencadas e as ações que foram 

desempenhadas e identificadas pelos discentes. 

Em uma primeira análise, com relação ao diagnóstico, no 

momento em que a paciente-índice precisou ser internada 

devido à “tuberculose”, como o caso dela ainda era indefinido, 

a mesma deveria ter sido encaminhada para centros 

especializados em coleta de sangue para exames laboratoriais, 

a fim de proporcionar a ela um diagnóstico precoce e a redução 

de danos. 

Porém, mesmo com a tardia comprovação da 

soropositividade, os moradores do domicílio descrito obtiveram 

acesso aos serviços de longitudinalidade do cuidado ofertados 

pela Atenção Básica por meio da disponibilização dos 

medicamentos utilizados no tratamento do HIV e de visitas 

domiciliares, realizadas por Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), que visam a identificação de necessidades específicas 

a fim de encaminhar os pacientes acompanhados para os 

devidos níveis de atenção e especialidade.  

Desse modo, uma das formas de atuação da Atenção 

Básica nesse caso foi a justamente a seleção desse núcleo 

familiar para receber as nossas visitas domiciliares com uma 

frequência maior que as visitas realizadas pelos ACS, por 

perceberem que as necessidades daquele lar precisavam ser 

acompanhadas por mais tempo e por novos olhares.  
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Nesse contexto, ações como a possibilidade de uma 

visita domiciliar com a presença de um médico para tratar dos 

assuntos referentes as complicações da patologia em situações 

de negligência terapêutica, principalmente as referentes ao 

sistema respiratório, maiores causas de morbidade e 

mortalidade em pacientes com infecções pelo HIV, foram 

consideradas (RACHID; SCHECHTER, 2008).  

Ademais, também o acesso a consultas com um 

psicólogo foram propostas da equipe de Atenção Básica para 

um posterior encaminhamento para serviço especializado ou 

atendimento por uma equipe Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família na Atenção Básica (NASF – AB), tendo em vista a 

Portaria nº 3124, de 28 de dezembro de 2012, que preconiza 

que esse grupo tem a presença de um psicólogo como um dos 

seus componentes (BRASIL, 2011).  

 Ainda no cenário de identificação das dificuldades que 

permeiam a rotina dos moradores visitados, foi notada a 

existência de um distanciamento social dos membros da família 

que possuem o HIV, principalmente o adolescente, e isso 

ocorre muitas vezes pela estigmatização dessa patologia ligada 

a medos, crenças errôneas e preconceitos, fato que gera 

traumas sociais e ocasiona retração e o afastamento de 

inúmeros pacientes em relação ao convívio social, a firmação 

de novas amizades e o desenvolvimento de relacionamentos 

conjugais, por exemplo. 

 Nesse âmbito, as ações que estão ao alcance da equipe 

multiprofissional da UBS são o desenvolvimento de atividades 

educativas que tratem sobre a possibilidade de manter uma 

vida pessoal e social normal e mostrem que um vírus não 

determina a exclusão social de um indivíduo. E, pelo 

engajamento profissional da equipe da UBS, intervenções 
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comessas perspectivas são planos palpáveis e válidos na 

tentativa de diminuição dos julgamentos e do preconceito. 

Em relação aos membros da família que não são 

portadores de HIV, o cuidado à saúde ofertado pelo SUS 

baseia-se no acompanhamento longitudinal para promoção da 

saúde e prevenção de agravos por meio do acesso aos 

profissionais médicos, odontólogos, ACSs, enfermeiros, 

psicopedagogos e ao serviço social. Ademais, serviços de 

vacinação, rodas de conversa e atividades educativas também 

são desempenhados no ambiente da UBS e favorecem os 

membros desse núcleo familiar por ter como consequência a 

imunização e a obtenção de novos conhecimentos sobre 

assuntos como medidas profiláticas diversas, por exemplo. 

 Em suma, a experiência experimentada pelos discentes, 

proporcionou, a cada um deles, o contato direto com as ações 

de Atenção Básica na prática e possibilitou a realização de 

comparações entre a função dessa ferramenta descrita 

teoricamente em cada parágrafo da PNAB e a efetuada na 

realidade. Com isso, percebe-se que, no local de experiência 

em específico, a participação da equipe de saúde da UBS 

acontece de forma efetiva, fato que possibilita a promoção, a 

prevenção e a reabilitação dos indivíduos necessitados. Essa 

efetividade decorre do olhar singular para as necessidades 

específicas de cada indivíduo e do empenho em saná-las por 

completo ao se utilizar dos meios disponíveis de cuidado ao 

alcance da Atenção Básica, recorrendo, muitas vezes, a 

atuação multiprofissional e intersetorial. 
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CONCLUSÕES 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um modelo 

que proporciona a reorganização das ações da Atenção Básica, 

conforme os princípios do SUS, sendo, a atenção à família, uma 

de suas principais diretrizes. Nessa perspectiva, um dos 

instrumentos mais utilizados pela ESF promotor da assistência 

ao núcleo familiar é a Visita Domiciliar (VD), caracterizada por 

um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, 

reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestados em 

domicílio, garantindo a continuidade dos cuidados. 

Sendo assim, o relato expressou as complicações 

vivenciadas nos lares onde o HIV se faz presente, esse que 

acomete o sistema imunológico, prejudicando a capacidade do 

organismo em combater infecções, o que promove o 

aparecimento de doenças oportunistas, como a 

neurotoxoplasmose. Ademais,  outra problemática observada é 

o distanciamento social dos portadores do HIV desencadeadas 

pelo preconceito, pelo medo e pela falta de informação sobre a 

doença, fatores esses que impedem pessoas de se aproximar 

dos soropositivos.  

Destarte, esse estudo baseado em empirismo buscou 

compreender a interferência da Atenção Básica(AB) no cuidado 

em saúde às famílias que convivem com o HIV, contemplando 

seu objetivo ao demonstrar que a AB pode atuar selecionando 

famílias com maior vulnerabilidade para a recepção da visitas 

domiciliares que, por sua vez,poderão auxiliar na compreensão 

das necessidades desse lar, proporcinando atendimento 

multiprofissionalpor encaminhamento para profissionais tais 

como psicólogo, fisioterapeuta, médico e outros que irão validar 
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a integralidade de cada componente da unidade familiar. Além 

disso, esse tipo de atenção em saúde pode promover atividades 

educativas em meio a comunidade que auxiliam na erradicação 

de pensamentos negativos e antiquados sobre o HIV. 

 Dessa maneira, constatou-se que a Atenção Básica com 

foco sobre a VD,nessa ocasião, é uma ferramenta de extrema 

importância no manejo da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida por promover a assistência longitudinal à saúde dos 

portadores do vírus e de seus parentes, além de atuarna 

prevenção de possíveis complicações da doença, sejam elas 

biológicas, psicológicas ou sociais. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo é revisar a literatura acerca 
da atuação de profissionais de saúde na área de nutrição no 
Brasil. Foi realizada busca bibliográfica dos artigos publicados 
entre 2015 e 2018, nas bases de dados SciELO e Bireme. A 
busca utilizou a combinação dos descritores “conhecimentos, 
atitudes e prática em saúde” (OR) “capacitação profissional” 
(AND) “nutrição”. Foram incluídos 12 artigos. A literatura 
destaca que o conhecimento e a atuação dos profissionais de 
saúde na área de nutrição encontra-se deficiente, 
caracterizando a necessidade de avanços na formação 
profissional. Como fatores relacionados a problemas no cuidao 
nutricional sobressaim a formação e capacitação insatisfatórias, 
o pensamento biomédico, a falta de  estrutura, a sobrecarga de 
trabalho, a desvalorização profissional, o processo de trabalho 
fragmentado e a deficiente gestão. Em relação às ações 
desenvolvidas, observa-se que a ênfase principal dos estudos 
foi na antropometria e na educação alimentar e nutricional, 
mostrando-se também com importantes deficiências. Conclui-
se  que a atuação dos profissionais de saúde no Brasil ná área 
de nutrição precisa de melhorias que incluem o 
treinamento/capacitação dos profissionais e melhores 
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condições de trabalho em aspectos como a estrutura, a carga 
de trabalho, a valorização profissional e a gestão.  
Palavras-chave: Conhecimentos, atitudes e prática em saúde. 
Capacitação profissional. Nutrição. 
INTRODUÇÃO 

 

A alimentação e nutrição considera-se um dos pilares 

fundamentais para a manutenção da saúde e constitui uma 

necessidade básica determinada socialmente (HIDALGO et al., 

2017; CERVATO-MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016). O 

acesso permanente e regular à alimentação em quantidade e 

qualidade é determinado pela disponibilidade, acesso, 

consumo e utilização biológica de alimentos, sem comprometer 

as outras necessidades essenciais (PEREIRA; MONTEIRO; 

SANTOS, 2018; FIGUEROA PEDRAZA, 2016). Doenças 

relacionadas à alimentação e nutrição destacam-se por 

representar desafios globais que afetam as populações na 

maioria dos países, sobretudo os mais vulneráveis. Portanto, a 

implementação de políticas intersetoriais de alimentação e 

nutrição são necessárias para minimizar as iniquidades em 

saúde e melhorar a assistência integral e continua aos cidadãos 

(PEREIRA; MONTEIRO; SANTOS, 2018). Ações de 

alimentação e nutrição que privilegiem a promoção da saúde e 

a prevenção de doenças são essenciais para a qualidade e 

resolutividade da assistência em saúde (PEREIRA; 

MONTEIRO; SANTOS, 2018; FITTIPALDI; BARROS; 

ROMANO, 2017).  

Nesse sentido, as ações de alimentação e nutrição 

realizadas por profissionais da saúde em caráter multidisciplinar 

constitui estratégia indispensável ao enfrentamento das 

demandas atuais, marcadas pelo processo de transição 
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nutricional (FIGUEROA PEDRAZA; SANTOS, 2017). A grande 

importância das recomendações nutricionais nas políticas 

públicas como promotora do estado de saúde das populações 

e prevenção da mortalidade, coloca a nutrição como foco 

central da atenção à saúde e a necessidade de investir em 

treinamento profissional nesta área do conhecimento (KRIS-

ETHERTON et al., 2014).     

Entretanto, a carência de educação permanente em 

alimentação e nutrição tem contribuído negativamente na 

qualificação dos profissionais de saúde na temática e no 

desenvolvimento das intervenções preconizadas, inclusive 

relacionadas à formação de hábitos alimentares saudáveis 

(PEREIRA; MONTEIRO; SANTOS, 2018; FRANÇA; 

CARVALHO, 2017; CERVATO-MANCUSO; VINCHA; 

SANTIAGO, 2016; FIGUEROA PEDRAZA, 2016; ALMEIDA; 

LUZ; UED, 2015). No âmbito da atenção básica, os 

conhecimentos deficientes sobre alimentação e nutrição dos 

profissionais de saúde têm condicionado divergências entre as 

práticas recomendadas e as implantadas, inclusive de 

estratégias valorizadas na formação de hábitos alimentares 

saudáveis como o aconselhamento nutricional (HIDALGO et al.,  

2017).  

Nesta revisão pretende-se caracterizar os estudos sobre 

a atuação de profissionais de saúde na área de nutrição no 

Brasil. Espera-se que os resultados possam destacar aspectos 

essenciais para a melhoria da assistência nutricional nos 

serviços de saúde.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo é uma revisão sistemática de artigos científicos 

sobre o conhecimento, atitudes e práticas na área de nutrição 

de profissionais de saúde no Brasil. A revisão cumpriu a 

recomendação estabelecida no protocolo Preferred Reporting 

Items For Systematic Reviews and Meta- Analyses (PRISMA) 

para relato de revisões sistemáticas e meta-análises. Dois 

revisores trabalharam de forma independente na condução do 

trabalho. Foram considerados os registros nos idiomas inglês, 

espanhol e português, publicados na forma de artigos originais 

e disponíveis na integra.   

Os estudos foram identificados nas bases de dados 

Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde) e SciELO (Scientific 

Electronic Library Online). A busca foi realizada em 02 de 

fevereiro de 2019. Foram considerados todos os documentos 

contendo a combinação dos descritores “Conhecimentos, 

atitudes e prática em saúde” (OR) “capacitação profissional” 

(AND) “nutrição”, publicados entre 2015 e 2018. Para o 

cômputo do total de estudos identificados, verificou-se 

eventuais duplicações entre as bases de dados, sendo cada 

artigo contabilizado somente uma vez. 

Os estudos identificados foram submetidos a processo 

de triagem e, mediante leitura dos títulos e resumos, foram 

eliminados (i) documentos diferentes de artigo científico, (ii) 

estudos não disponíveis a texto completo, (iii) estudos que não 

possuíam relação com a área de nutrição, (iv) estudos que não 

envolvesse profissionais de saúde, (v) estudos desenvolvidos 

em outros países que não o Brasil. Após o processo de triagem, 

os registros elegidos foram submetidos aos critérios de inclusão 
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e exclusão, procedendo-se a leitura e a análise criteriosa do 

texto completo.  

Para inclusão nesta revisão, consideraram-se os estudos 

que abordassem os conhecimentos, atitudes e práticas em 

nutrição de profissionais de saúde no Brasil. Foram excluídos 

os estudos de revisão e sem foco no conhecimento e/ou 

atuação de profissionais de saúde na área de nutrição.  

Os artigos incluídos na revisão foram caracterizados 

segundo autor e ano de publicação, delineamento, população 

de estudo, local de estudo, variáveis de interesse e principais 

resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após utilização dos descritores, foram obtidos 98 

registros não duplicados (Bireme: 85, SciELO: 13). Desses, 

foram excluídos 27 documentos por não se enquadrarem nos 

critérios de elegibilidade e dos 71 lidos na integra 12 

relacionados à temática em questão foram incluídos. A 

caracterização dos estudos pode ser visualizada no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Artigos de estudos desenvolvidos no Brasil com foco 
nos conhecimentos, atitudes e práticas de profissionais de 
saúde na área de nutrição.   

Autor, ano Local 
de estudo 

Principais resultados 

Palombo et 
al., 2018 

Unidades 
Básicas de 
Saúde de 
Itupeva, São 
Paulo 

Caracteristicas dos entrevistados  
- Sexo feminino: 100% 
- Idade Média: 37,4 anos 
- Tempo médio de atuação na Atenção Básica: 4,5 
anos 
- Capacitação em Atenção primária à Saúde: 
61,5% 
- Capacitação em alimentação infantil: 0,0% 
- Capacitação em aleitamento materno: 19,2% 
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Percepção dos profissionais sobre os 
conhecimentos relativos ao aconselhamento 
nutricional 
- Bons: 71,7% 
- Razoável: 28,3% 
Nível de conhecimento antes da capacitação 
- Enfermeiros: Insatisfatório (9%),                    
Razoável (82%), Satisfatório (9%) 
- Agentes Comunitários de Saúde: Insatisfatório 
(17%), Razoável (81%),                        Satisfatório 
(2%) 
Nível de conhecimento após a capacitação 
- Enfermeiros: Número de acertos com aumento de 
8,4 pontos 
- Agentes Comunitários de Saúde: Número de 
acertos com aumento de 7,4 pontos 
Técnicas de aconselhamento nutricional 
- Enfermeiros: 63,0% de acertos 
- Agentes Comunitários de Saúde: 30,0% de 
acertos 
Atuação no aconselhamento nutricional após a 
capacitação profissional 
- Enfermeiros: Aumento de 61,0%  
- Agentes Comunitários de Saúde: Aumento de 
50,0%  
Avaliação após capacitação 
- Capacitação como oportunidade de qualificação 
(87,0%) 
Dificuldade para incorporação de mudanças 
- Falta de suporte político e organização dos 
serviços (59,0%) 

Carvalho-
Gebran; 
Vincha; 
Cervato-
Mancuso, 
2018 
 

Estratégia 
Saúde da 
Família, São 
Paulo 

- Os profissionais se reconhecem como 
mediadores e avaliadores dos grupos, 
desempenhando diferentes funções como: 
transmissor do conhecimento (transmite 
informações de saúde para o usuário), criador de 
sensibilização (reconhece o conhecimento do 
usuário e sensibiliza quanto suas atitudes), 
promotor de saúde (estabelece a troca de 
experiências) e facilitador de ação e vínculo 
(analisa as necessidades, valores e 
conhecimentos e orienta, sendo corresponsável no 
processo de saúde, através do estreitamento de 
laços) 
- Destaca-se a importância do trabalho em grupo, 
porém foi observado que o trabalho em equipe é 
fragmentado 
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- Profissionais como mediadores de informação de 
caráter vertical, ou seja, onde só o profissional 
transmite a informação 
- Dualidade entre o discurso e a prática profissional 
(o discurso é precedido pela relação de 
cooperação do usuário com as questões de saúde, 
porém na prática observa-se uma relação vertical 
de informações entre o profissional de saúde e o 
usuário) 

Einloft; 
Cotta; 
Araújo, 
2018 

Viçosa, Zona 
da Mata, 
Minas Gerais 

Ações realizadas pelas equipes de sáude nas 
consultas de puericultura  
- Realização apenas de aferições antropométricas: 
45,57% 
- Aferições antropométricas e orientações sobre 
alimentações, cuidados e vacinação: 39,24% 
- Visitas domiciliares: 3,80% 
Ações realizadas pelas equipes de saúde quanto 
ao acompanhamento de rotina de menores de 2 
anos  
- Equipes que realizam acompanhamentos de 
menores de 2 anos: 78,41% 
- Conhecimento deficiente da equipe a respeito da 
periodicidade da realização de consultas de 
menores de 2 anos: 36,71% 
Formação e atuação dos Agentes Comunitários de 
Saúde 
- Agentes Comunitários de Saúde com formação 
especifica na área de saúde: 24,05% 
- Agentes Comunitários de Saúde com algum tipo 
de capacitação na promoção da alimentação 
saudável: 74,68% 
- Agentes Comunitários de Saúde que avaliaram 
negativamente as capacitações realizadas sobre 
promoção da alimentação saudável fornecidas 
pelas equipes: 84,81% 
- Reconhecimento da importância das 
capacitações sobre alimentação e nutrição para a 
atenção à criança: 72,15% 
- Relatam não realizar nenhum tipo de ação voltada 
para saúde infantil em sua unidade: 3,80% (7,59% 
não souberam descrever as ações desenvolvidas) 
Principais fatores relacionados à intervenção 
ineficaz do enfermeiro nas ações de promoção de 
saúde infantil 
- Insuficiência de formação profissional 
- Insuficiência de capacitação e educação 
continuada 
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- Contratação de profissionais sem perfil adequado 
- Estrutura física inadequada 
- Sobrecarga do enfermeiro devido a equipes 
incompletas 
- Intervenções restritas a antropometria  
Percepções dos profissionais (dados qualitativos) 
- Reconhecimento de uma realidade que demanda 
ações de promoção da alimentação saudável 
durante a infância, ao mesmo tempo a qualidade e 
continuidade destas são limitadas por questões 
profissionais e organizacionais dos serviços 
- Aspectos profissionais e organizacionais com 
grande relação com a viabilidade de 
implementação de programas de promoção da 
alimentação saudável na infância 

Fittipaldi; 
Barros; 
Romano, 
2017 

Comunidade 
da zona 
norte, 
município do 
Rio de 
Janeiro, Rio 
de Janeiro 

Os entrevistados ressaltaram a atuação do 
nutricionista como referência no processo de 
matriciamento nessa área do conhecimento; 
consideraram as ações educativas relevantes no 
seu cotidiano de trabalho e uma importante 
estratégia para atender às complexas demandas 
de alimentação e nutrição; não compreenderam as 
razões da pouca adesão da população às 
atividades de educação em saúde e pouco 
vivenciaram o trabalho interdisciplinar 

Palombo et 
al., 2017 

São Paulo - Dificuldades para o aconselhamento nutricional: 
condição social, econômica e cultural da 
população; trabalho materno fora do lar; consumo 
de alimentos industrializados; experiências 
pessoais com alimentação infantil 
- Dificuldades no acompanhamento da assistência 
à criança: inadequação da estrutura física, falta de 
equipamentos, valorização da assistência médica, 
desvalorização da enfermagem e dos Agentes 
Comunitários de SaúdE 

Moimaz et 
al., 2017 

Estratégia 
Saúde da 
Família, São 
Paulo 

Treinamento ou curso em amamentação 
- Sim: 37,16% 
- Não: 62,16% 
- Sem resposta: 0,68% 
Auto avaliação sobre a capacidade profissional 
para orientar sobre aleitamento materno 
-Considera-se capacitado: 45,95% 
-Não se considera capacitado: 45,95% 
- Não respondeu: 8,10% 
Vantagens do aleitamento materno 
- Imunológica (bebê): 66,89% 
- Desenvolvimento infantil: 45,94% 
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- Nutrição do bebê: 39,18% 
- Praticidade para a mãe: 16,89% 
- Prevenção contra câncer de mama: 15,54% 
- Emagrecimento da mãe: 16,89% 
- Involução do volume uterino: 14,18% 
- Produção de leite: 1,35% 
- Melhora a dentição da criança: 12,83% 
- Vantagens econômicas: 2,0% 

Figueroa 
Pedraza; 
Santos, 
2017 

Dois 
municípios 
do estado da 
Paraíba 

Avaliação da Estrutura - Recursos Humanos 
(enfermeiros) 
- Estabilidade no emprego: 38,9% dos enfermeiros 
trabalhavam há pelo menos dois anos nessa 
equipe de saúde   
- Enfermeiro qualificado para trabalhar na Atenção 
Primária à Saúde: 72,22% 
Avaliação da Estrutura - Disponibilidade de 
Materiais, Insumos e Equipamentos 
- Equipamento para pesar criança: 77,7% das 
equipes 
- Equipamento para medir criança: 100% das 
equipes 
- Protocolos /regulamentos/diretrizes para 
cuidados infantis: 50% das equipes 
- Documentos técnicos do Ministério da Saúde 
para cuidados infantis: 61,1% das equipes  
Avaliação do Processo de Trabalho - Medição 
- Peso: 84,9% das consultas observadas 
- Altura: 84% das consultas observadas  
- Perímetro cefálico: 82,7% das consultas 
observadas  
Avaliação do Processo de Trabalho - Registro 
Médico 
- Peso: 46,2% das consultas observadas 
- Altura: 46,2% das consultas observadas 
- Perímetro Cefálico: 48,1% das consultas 
observadas 
Avaliação do Processo de Trabalho - Registro em 
Documento de Saúde Infantil 
- Peso: 68,1% das consultas observadas 
- Altura: 56,3% das consultas observadas 
- Perímetro Cefálico: 59,6% das consultas 
observadas 
Avaliação do Processo de Trabalho - 
Recomendações Gerais 
- Crescimento: 37,0% das consultas observadas 
- Importância do monitoramento do crescimento: 
26,9% das consultas observadas 
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Avaliação do Processo de Trabalho - 
Recomendações Sobre o Peso/Idade 
- Transversal: 29,4% das consultas observadas 
- Longitudinal: 11,8% das consultas observadas 
Avaliação do Processo de Trabalho - 
Recomendações Sobre a Altura 
- Transversal: 11,8% das consultas observadas 
- Longitudinal: 2,5% das consultas observadas 
Avaliação do Processo de Trabalho - 
Recomendações Sobre o Perímetro Cefálico  
- Transversal: 12,5% das consultas observadas 
- Longitudinal: 1,9% das consultas observadas 

Ferreira et 
al., 2017 

14 unidades 
de saúde 
tradicionais e 
da família em 
quatro 
municípios 
pertencentes 
ao 
departament
o regional de 
saúde VI de 
Bauru, São 
Paulo 

Avaliação da estrutura para a vigilância alimentar e 
nutricional 
- Todas as unidades dispunham de equipamentos 
para a realização das medidas antropométricas 
- Nenhuma unidade possuía estadiômetro para 
adulto 
- Apenas 40% das unidades dos municípios de 
porte médio dispunham de sala própria para a 
realização de antropometria 
- Balanças de adultos não calibradas nos 
municípios de porte médio: 29% das unidades 
- Balanças de adultos não calibradas nos 
municípios de porte pequeno: 20% das unidades 
- Balanças infantis não calibradas nos municípios 
de porte médio: 100% das unidades 
- Balanças infantis não calibradas nos municípios 
de porte pequeno: 100% das unidades 
Tomada das medidas antropométricas nos 
municípios de porte médio  
- O peso é a medida antropométrica mais utilizada 
nas unidades de saúde 
- Todas as unidades aferem a 
estatura/comprimento para os grupos de 
gestantes, crianças, adolescentes e adultos 
- Aferição de estatura/comprimento para a faixa 
etária dos idosos: 90% das unidades 
- Medição do perímetro cefálico para crianças 
abaixo de 3 anos de idade: 70% das unidades 
- Medidas da circunferência da cintura e do quadril 
em adultos e idosos: 40% das unidades  
- Medidas da circunferência da cintura e do quadril 
em adolescentes: 10% das unidades 
Tomada das medidas antropométricas nos 
municípios de porte pequeno 
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- Aferição do peso: 100% das unidades (em todos 
os grupos populacionais) 
- Aferição da estatura/comprimento: 100% das 
unidades em crianças, adolescentes e adultos, e 
70% em gestantes e idosos 
- Aferição do perímetro cefálico para crianças 
abaixo de 3 anos de idade: 70% das unidades  
- Aferição da circunferência da cintura e do quadril 
em adultos: 30% das unidades  
Profissionais que realizam medidas 
antropométricas 
- Medidas antropométricas tomadas 
preferencialmente por técnicos e auxiliares de 
enfermagem, seguidos de enfermeiros e 
nutricionistas 
Diagnóstico nutricional  
- Classificação do estado nutricional de crianças 
nos municípios de porte médio: 80% das unidades 
- Classificação do estado nutricional de crianças 
nos municípios de porte pequeno: 100% das 
unidades 
- Classificação do estado nutricional de gestantes 
nos municípios de porte médio: 70% das unidades 
- Classificação do estado nutricional de gestantes 
nos municípios de porte pequeno: 67% das 
unidades 
Sistemas de informação  
- Implantação do SISVAN web no município de 
porte médio, porém as informações não eram 
enviadas ao Ministério da Saúde 
- O SISVAN utilizado apenas em um dos 
municípios de porte pequeno, de forma 
experimental 
- Os municípios enviam semestralmente os dados 
para o Programa Bolsa Família 

Figueroa 
Pedraza; 
Menezes; 
Costa, 
2016 

20 Unidades 
Básicas de 
Saúde da 
Família do 
município de 
Campina 
Grande, 
Paraíba 

Características dos entrevistados 
- 20 enfermeiros 
- 95% eram do sexo feminino 
- Média de idade de 34,5 anos  
- 100% ingressaram no serviço público por meio de 
concurso 
- 95% satisfeitos com o vínculo empregatício  
- 85% não recebiam incentivo salarial pelo 
município 
- 45% desempenhavam outras atividades 
Características da formação profissional 
- 20% possuíam mestrado 
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- 80% especialização profissional  
Característica da equipe de saúde 
- 100% das unidades possuíam médico, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e Agentes 
Comunitários de Saúde 
- Nenhuma das unidades possuía nutricionista  
- 60% possuíam odontólogos e auxiliares de 
consultório dentário 
- Os profissionais que desempenhavam as ações 
de alimentação e nutrição eram médicos ou 
enfermeiros  
Recursos materiais disponíveis  
- Equipamento para medir crianças: 100%  
- Balança para pesar crianças: 100%  
- Equipamentos para medir ou pesar adultos: 100%  
- Protocolos: administração de suplemento de ferro 
(85%), administração de suplemento de vitamina A 
(90%), acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento de crianças (85%), Caderneta de 
Saúde da Criança (90%), promoção do aleitamento 
materno (80%), atendimento da criança desnutrida 
(60 %) 
Estoques para suplementação e reidratação oral 
- Suplemento de ferro: 95% 
- Suplemento de vitamina A (menores de um ano): 
85% 
- Suplemento de vitamina A (12 a 59 meses): 90% 
- Soro de reidratação oral: 95% 
Cartazes expostos com fins educativos  
- Anemia: 5 % 
- Deficiência de vitamina A: 5%  
- Orientação alimentar: 15% 
- Aleitamento materno: 60% 
- Alimentação pós-desmame: 5% 
Atividades desenvolvidas 
- Promoção de saúde: 65% 
- Apoio nutricional a indivíduos com obesidades, 
diabetes, e hipertensão: 60% 
- Acompanhamento nutricional de gestantes: 70% 
Dificuldades para o desempenho de atividades 
(principais respostas) 
- Estrutura física 
- Diminuição da demanda 
- Problemas de recursos materiais  
- Excesso de trabalho 
- Situação socioeconômica da população 
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Sugestões para melhoramento das ações 
(principais respostas) 
- Capacitação profissional 
- Disponibilidade de nutricionista 
- Sensibilização/aceitação da população 
Principais temas nas orientações realizadas 
- Aleitamento materno exclusivo: 90% 
- Amamentação: 95% 
- Alimentação da criança: 65%  
- Alimentação durante a gravidez: 80% 
- Práticas alimentares saudáveis: 80%  
- Estilos de vida saudáveis: 85% 
- Aleitamento materno exclusivo até os seis meses: 
100% 
- Aleitamento materno até os dois anos: 60%  
- Introdução de outros alimentos depois dos seis 
meses: 85%  
- Alimentação nos casos de crianças com 
problemas de crescimento: 90% 

Brito et al., 
2016 

8 Unidades 
de Saúde da 
Família de 
Campina 
Grande, 
Paraíba 

Características dos profissionais 
- 13 trabalhavam na UBSF 
- 2 trabalhavam em maternidades do município 
- Profissionais predominantemente do sexo 
feminino 
- Faixa etária entre 28 a 52 anos 
- Nível de instrução entre o ensino médio e o 
ensino superior 
- 11 profissionais possuía até 5 anos de atividade 
na função atual 
Formação profissional 
- 2 Médicas 
- 4 Enfermeiras 
- 3 Técnicas de Enfermagem 
- 6 Agentes Comunitários de Saúde 
Conhecimento limitado em relação à vitamina A 
(principais respostas) 
- Auxilia na visão  
- Auxilia na ação imunológica de alguma forma 
(In)visibilidade do Programa (principais respostas) 
- Não sabia da existência do Programa 
- Não sabe identificar o público alvo e a faixa etária 
recomendada para o Programa 
Limitações do Programa (principais respostas) 
- Não é fornecido capacitação aos profissionais 
- Os próprios profissionais de saúde não sabem 
identificar quem administra a vitamina A, nem de 
quem é a responsabilidade pela mesma  
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- Não possuem informação sobre como administrar 
o suplemento 

Guimarães 
et al., 2015 

Teresina, 
Piauí 

Caracterização geral 
- Foi encontrado maior predomínio de mulheres 
(95,5%) e maior percentual de indivíduos na faixa 
etária de 40 a 49 anos (31,2%) 
- Tempo de formação profissional predominante de 
21 a 30 anos (33,7%) 
- Instituição formadora: 82,5% em instituição 
pública 
- Ter cursado disciplina de nutrição aplicada à 
enfermagem: 88,75% 
Percepção sobre o conhecimento 
- Misto (popular e científico): 75% 
- 72,5% afirmam ler artigo científicos  
- 90% afirmam ler revista não científica   
- 80% dos enfermeiros leem e tem acesso aos 
manuais e guias de nutrição do Ministério da 
Saúde 
Indicadores de dificuldade para desenvolver ações 
relacionadas à nutrição 
- 21,25% apontou falta de conhecimento científico 
em nutrição 
- 18,75% apontou falta de treinamento para os 
profissionais em relação a ações de alimentação e 
nutrição 
- 13,75% apontou ausência do profissional 
nutricionista para o desenvolvimento de ações e 
orientações voltadas às práticas de alimentação e 
nutrição 
- 10% apontou falta de conscientização e adesão 
da população em relação à prática nutricional 

Ricardi; 
Souza, 
2015 

Estratégia 
Saúde da 
Família de 
28 
municípios 
brasileiros de 
grande porte 

Características dos entrevistados 
- 44 profissionais 
- 19 eram nutricionistas 
- 40 eram do sexo feminino 
Características quanto à região 
- 11 Nordeste 
- 7 Sudeste 
- 4 Sul 
- 4 Centro-oeste 
- 2 Norte 
Fatores facilitadores para a educação permanente 
- Parcerias (citado 27 vezes) 
- Disponibilidade de recursos (citado 18 vezes) 
- Adesão dos profissionais (citado 5 vezes) 
- Incentivo às ações (citado 5 vezes) 
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- Formação de tutores (citado 4 vezes) 
- Setor de Educação Permanente em Saúde 
(citado 4 vezes) 
- Outros (citado 7 vezes) 
Fatores que dificultam a educação permanente    
- Indisponibilidade de agenda (citado 17 vezes) 
- Falta de profissionais na gestão (citado 12 vezes) 
- Falta de nutricionistas (citado 5 vezes) 
- Ausência de estratégias (citado 4 vezes)  
- Rotatividade de profissionais (citado 4 vezes) 
- Trâmites para gastar o dinheiro (citado 4 vezes) 
- Adesão dos profissionais (citado 3 vezes) 
- Falta de infraestrutura (citado 3 vezes) 
- Outros (citado 7 vezes) 
Estratégias utilizadas na Educação Permanente 
- A partir do nível local (citado 14 vezes) 
- Planejamento e programação (citado 9 vezes) 
- Atividades de educação por grupos (citado 8 
vezes) 
- Avaliação e monitoramento (citado 7 vezes) 
- Capacitação teórica e apoio técnico (citado 6 
vezes) 
- Feedback (citado 6 vezes) 
- Existência de estratégias (citado 6 vezes) 
- Metodologias ativas (citado 4 vezes) 
- Foco nos Agentes Comunitários de Saúde (citado 
3 vezes) 
- Outros (citado 20 vezes) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Observa-se que quatro artigos abordaram 

exclusivamente o enfermeiro (FIGUEROA PEDRAZA; 

SANTOS, 2017; FIGUEROA PEDRAZA; MENEZES; COSTA, 

2016; GUIMARÃES et al., 2015; REICHERT et al., 2012), um 

teve como público alvo somente médicos (OLIVEIRA; SILVA; 

SOUZA, 2014), um centrou apenas o Agente Comunitário de 

Saúde (MOIMAZ et al., 2017) e dois o enfermeiro e o Agente 

Comunitário de Saúde (EINLOFT; COTTA; ARAÚJO, 2018; 

PALOMBO et al., 2018). Os outros artigos incluíram vários 

profissionais.  
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Considerando os resultados dos artigos é possível 

destacar os seguintes aspectos como marcas da atuação dos 

profissionais de saúde do Brasil na área de nutrição: i. 

importância do envolvimento do nutricionista (FITTIPALDI; 

BARROS; ROMANO, 2017; FIGUEROA PEDRAZA; 

MENEZES; COSTA, 2016; GUIMARÃES et al., 2015); ii. 

relevância da capacitação dos profissionais para atuar na 

temática (EINLOFT; COTTA; ARAÚJO, 2018; FIGUEROA 

PEDRAZA; MENEZES; COSTA, 2016; BRITO et al., 2016; 

GUIMARÃES et al., 2015; RICARDI; SOUZA, 2015); iii. 

necessidade do desenvolvimento das ações considerando as 

demandas de alimentação e nutrição da população, inclusive de 

educação alimentar e nutricional (EINLOFT; COTTA; ARAÚJO, 

2018; FITTIPALDI; BARROS; ROMANO, 2017); iv. entraves 

que dificultam as práticas, como problemas de estrutura e 

equipamentos/insumos, formação e capacitação deficiente, 

pensamento biomédico, sobrecarga de trabalho, 

desvalorização profissional, processo de trabalho 

desarticulado/fragmentado, deficiências na gestão e 

características da população (EINLOFT; COTTA; ARAÚJO, 

2018; PALOMBO et al., 2017; FIGUEROA PEDRAZA; 

SANTOS, 2017; FIGUEROA PEDRAZA; MENEZES; COSTA, 

2016; BRITO et al., 2016; GUIMARÃES et al., 2015; RICARDI; 

SOUZA, 2015).  

Esses resultados convergem com os de revisões da 

literatura que destacam o papel essencial dos profissionais de 

saúde no cuidado nutricional (HIDALGO et al., 2017; BRAGA et 

al., 2017; PASSOS; PINHO, 2016), a necessidade de avançar 

na formação de profissionais de saúde na área de nutrição 

(BROAD; WALLACE, 2018; KOHLMEIER et al., 2015; KRIS- 

ETHERTON et al., 2015; KRIS- ETHERTON et al., 2014; 
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PASSOS; PINHO, 2016; ALMEIDA; LUZ, UED, 2015; 

(HIDALGO et al., 2017; BRAGA et al., 2017; FIGUEROA 

PEDRAZA, 2016), a importância de avaliar os modelos 

pedagógicos e educacionais relacionados à nutrição (BROAD; 

WALLACE, 2018; KOHLMEIER et al., 2015; KRIS- ETHERTON 

et al., 2015; KRIS- ETHERTON et al., 2014), e fragilidades 

gerenciais na coordenação das ações de nutrição (PEREIRA; 

MONTEIRO; SANTOS, 2018; BRAGA et al., 2017; ALMEIDA et 

a., 2016). Observações realizadas em outros países também 

evidenciaram características similares como deficiências na 

estrutura das unidades de saúde (equipamentos e ambiente 

físico) e falta de treinamento para trabalhar na área de nutrição 

(NEVES, 2017; BILLAH et al., 2017; BOLKA; ABAJABIR, 2014).  

Em relação às ações desenvolvidas, observa-se que a 

ênfase principal dos estudos foi na antropometria e na 

educação alimentar e nutricional. Destacam-se problemas no 

registro e no aconselhamento antropométrico, mais do que na 

obtenção das medidas (EINLOFT; COTTA; ARAÚJO, 2018; 

FIGUEROA PEDRAZA; SANTOS, 2017; FERREIRA ET AL., 

2017; FIGUEROA PEDRAZA; MENEZES; COSTA, 2016), 

assim como deficiências na educação em alimentação e 

nutrição compreendendo tanto os métodos para esses fins 

quanto as bases para a escolha dos temas a abordar 

(CARVALHO-GEBRAN; VINCHA; CERVATO-MANCUSO, 

2018; MOIMAZ et al., 2017). Revisões da literatura têm 

destacado circunstâncias semelhantes, como subvalorização 

das ações de nutrição (HIDALGO et al., 2017), obtenção e 

registro deficiente dos marcadores antropométricos do estado 

nutricional, inclusive na Caderneta de Saúde da Criança 

(BRAGA et al., 2017; FIGUEROA PEDRAZA, 2016), e 

dificuldades nas ações de diagnóstico nutricional e educação 



ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO: REVISÃO 

DA LITERATURA BRASILEIRA 

 
 

em saúde/aconselhamento nutricional, apesar de maior 

atuação profissional nas mesmas (PEREIRA; MONTEIRO; 

SANTOS, 2018). Estudo desenvolvido em Bangladesh 

constatou achados da mesma ordem, ressaltando importantes 

deficiências no processo de trabalho do cuidado nutricional à 

gestante e à criança doente, inclusive em relação às medidas 

antropométricas (BILLAH et al., 2017).  

Esse panorama insere-se em um contexto positivo para 

o desenvolvimento das ações de alimentação e nutrição 

(FRANÇA; CARVALHO, 2017; BRAGA et al., 2017) e que 

fundamentam o impacto das mesmas na situação de saúde da 

população (FRANÇA; CARVALHO, 2017; BRAGA et al., 2017). 

Entretanto, a literatura reforça a necessidade de pesquisas de 

implementação e avaliação das intervenções de nutrição 

(PEREIRA; MONTEIRO; SANTOS, 2018; HIDALGO et al., 

2017; CERVATO-MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016). 

Nesse sentido, por meio do presente estudo foi possível incluir 

apenas um artigo com desenho apropriado para esses fins, 

mostrando efeitos positivos do treinamento nos conhecimentos 

e práticas profissionais (PALOMBO et al., 2018). Estudos 

realizados em outros países eivdenciaram que deficiências no 

desenvolvimento das ações de alimentação e nutrição, inclusive 

no monitoramento do crescimento, são minimizadas entre 

profissionais treinados (BOLKA; ABAJABIR, 2014). 

Adicionalmente, o treinamento pode ser um fator positivo para 

a satisfação do usuário (BILLAH et al., 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados apresentados é possível 

concluir que a atuação dos profissionais de saúde no Brasil ná 
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área de nutrição precisa de melhorias e está influenciada por 

deficiências nos conhecimentos sobre o tema. Adicionalmente, 

problemas de estrutura, o pensamento biomédico, a sobrecarga 

de trabalho, a desvalorização profissional e déficits na gestão 

podem estar contribuindo com fragilidades no cuidado 

nutricional. Portanto, sobressai a necessidade de capacitação 

dos profissionais de saúde na área de nutrição e melhorias de 

estrutura e processo para uma melhor assitencia nutricional.  
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RESUMO: A Finalidade do presente trabalho foi analisar a 
atuação do Enfermeiro diante da consulta de puericultura. 
Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória- descritiva, 
com abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, foi 
elaborada uma entrevista norteada por um roteiro 
semiestruturado composto por questões inerentes à atuação do 
enfermeiro na consulta de puericultura. A pesquisa teve a sua 
amostra composta por 10 enfermeiros que atuam nas Unidade 
Básica de Saúde (UBS) da cidade de Guarabira - PB. Para 
interpretação dos dados, foi utilizado à técnica de análise de 
conteúdo proposta por Bardin. Os resultados apontaram que a 
consulta de puericultura é de grande relevância para a detecção 
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precoce de possíveis agravos à saúde da criança e 
consequente prevenção em tempo adequado, por meio de 
intervenção apropriada, viabilizando a melhora da qualidade  de  
vida infantil. A partir desses dados, concluiu-se que é primordial 
que o enfermeiro que atua na consulta de puericultura tenha a 
sensibilidade de visualizar quaisquer divergências no estado 
físico e mental da criança, além de assistir essa criança sempre 
pensando na promoção/prevenção, usando todos os meios 
acessíveis, contando ainda com o apoio do cuidador, 
desvendando dúvidas e orientando em relação ao cuidado 
adequado da criança, tornando, assim a atuação do enfermeiro 
mais humana e qualificada, no que se refere à puericultura.  

Palavras-chave: Puericultura. Enfermeiro. Qualidade de Vida. 

 

INTRODUÇÃO 
A puericultura é uma das formas de saúde infantil e tem 

vários estudos que apontam que esse método de saúde é eficaz 

na consulta clínica dessas crianças. Essas evidências mostram 

que é uma forma de promoção à saúde para essas crianças e 

que pode prevenir doenças que acarretam problemas no 

decorrer de sua vida (VITOLO et al., 2010). 

A puericultura desenvolve ações importantes para a 

prevenção e promoção dos cuidados com a criança, 

acompanhando o crescimento e desenvolvimento, norteando a 

melhoria da saúde e promovendo a qualidade de vida, 

possibilitando o tratamento de doenças que afetam o 

desenvolvimento infantil (PICCINI et al., 2007). 

Segundo Ribeiro et al. (2014), a puericultura corresponde 

a uma das ações de maior prestígio da enfermagem, na área 

mais básica da saúde, sendo através dela que a enfermeira 

responsável acompanha o desenvolvimento da criança e 
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orienta no aleitamento, alimentação, imunização e controle de 

enfermidades que possam surgir no decorrer da vida dessas 

crianças, visando sempre a saúde e bem-estar dessas. 

A palavra puericultura tem como significado, de forma 

ampla, um equilíbrio entre o físico, social e psicológico da 

criança que está sendo consultada (VIEIRA et al., 2013). Já a 

consulta de puericultura tem a função de acompanhar o 

desenvolvimento da criança, o calendário de vacinas, a 

alimentação e fazer as prevenções das doenças mais 

incidentes no primeiro ano de vida (MARCON et al., 2012). 

Puericultura está diretamente relacionada com a 

prevenção e promoção da saúde para com as crianças, 

garantindo que esse menor tenha um crescimento sem 

influências que possam prejudicar o futuro dele, visando 

sempre mais a saúde do que a doença (ALMEIDA et al., 2008). 

Na fase inicial, que compreende a infância, em que 

ocorre o desenvolvimento e mudanças no corpo, alterações no 

seu crescimento natural podem refletir na vida adulta desse 

indivíduo e levando esse fato em consideração, torna-se 

necessário que se faça intervenções de modo a manter um 

equilíbrio no desenvolvimento das crianças. As intervenções 

necessárias vão ajudar de modo a estabilizar a saúde e 

preparar a mesma de possíveis mudança patológicas no corpo, 

que podem prejudicar na sua evolução neuropsicomotora 

(VIEIRA et al., 2012). 

A respeito dessa questão, a Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (unicef) destaca que na infância é onde ocorre 

mudanças na anatomia e na fisiologia dessas crianças, sendo 

essencial que todas as alterações no corpo sejam 

acompanhadas de perto, já que é nessa fase onde ocorre o 

desenvolvimento físico, psíquico e cognitivo, priorizando, assim, 
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um crescimento saudável e a prevenção das possíveis 

patologias (UNICEF, 2015). 

Segundo FALBO et al. (2012) a assistência à saúde da 

criança tem o objetivo de proporcionar uma qualidade de vida e 

a prevenção de doenças prevalentes  nessa fase. Para isso, 

são desenvolvidas ações como o acompanhamento o 

crescimento e a evolução infantil, orientações sobre 

amamentação, imunização, prevenção de agravos comuns 

nessa faixa etária, além da assistência integral e humanizada 

aos menores e seus familiares. 

Uma ferramenta que facilita no crescimento sadio da 

criança é a caderneta da criança, onde constam informações 

como alimentação, saúde bucal, ocular e auditiva, cuidados que 

devem ser tomados, orientações quanto à amamentação, 

desenvolvimento afetivo e alerta contra a violência infantil 

(ALVES; MOULIN, 2008). 

O MS coloca como responsabilidade do enfermeiro a 

realização do exame físico e anamnese, orientações quanto à 

higiene e prevenção de acidentes, ajudar na adesão de exames 

importantes e indispensáveis, como: o teste do pezinho. Deve-

se, ainda, avaliar o desenvolvimento da criança através das 

medidas antropométricas, frequência respiratória e cardíaca, 

além de avaliar sinais e sintomas de violência doméstica ou 

sexual, bem como fatores de vulnerabilidade (BRASIL, 2012). 

O enfermeiro abrange a puericultura como análise da 

evolução e do desenvolvimento da criança, através do peso, 

altura e avaliação nutricional, assim como também ações 

preventivas dos problemas principais na infância (VIEIRA et al., 

2013). 

Compete ao enfermeiro ter o entendimento necessário 

para analisar a saúde da criança, levando em consideração o 
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contexto de desenvolvimento na qual a criança está inserida, 

orientando a família sobre as possíveis decisões a serem 

tomadas, sempre com o objetivo de promover o bem-estar e 

prevenindo doenças, visando a qualidade e humanização dos 

procedimentos a serem realizados (FALBO et al., 2012). 

O atendimento do enfermeiro na puericultura tem como 

objetivo a promoção e prevenção do bem-estar, além de atentar 

para a comunicação, higiene, sono, alimentação, amor, 

imunização e possíveis acidentes. Torna-se fundamental, ainda, 

esclarecer qualquer dúvida que seja levantada pelas mães e 

responsáveis que acompanharem as crianças na consulta, por 

fim avaliar a evolução psicomotora delas (MARCON et al., 

2012; FERREIRA et al., 2015). 

Corroborando com os autores supracitados 

anteriormente, torna-se pertinente mencionar LIMA et al. 

(2009), que afirma que o enfermeiro faz uso de gráficos de 

avaliação e semelhanças, avalia o crescimento, o peso, altura, 

faz a investigação do estado da criança, explicando sempre 

todas as dúvidas à família. Essas informações são necessárias 

para saber a situação em que a criança se encontra, 

possibilitando, assim, que seja feito o plano de cuidado de 

enfermagem. 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Criança (PNAISC), com a Portaria n° 1.130 de 2015, resume de 

forma concreta os eixos e ações que constituem a atenção 

integral à saúde da criança. Esse documento expõe dispositivos 

e estratégias que qualificam a articulação das ações 

programáticas e da assistência de saúde, com o propósito de 

garantir total desenvolvimento infantil durante toda a sua vida 

(BRASIL, 2015). 
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Segundo o Ministério da Saúde (MS), o cronograma que 

é fixado e orientado para que os responsáveis sigam, apresenta 

a intenção de subsidiar uma qualidade de vida e boa 

desenvoltura da criança. Ainda, segundo o MS, é recomendado 

sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, 

no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de 

duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) e a 

partir do 2º ano de vida consultas anuais, próximas ao mês que 

completa ano (BRASIL, 2013). 

Após o nascimento, faz-se necessário que, no âmbito da 

puericultura, seja realizado um acompanhamento do paciente 

(criança) pelos profissionais da ESF,  que apresenta-se 

primordial desde os primeiros dias de vida até os seus 10 anos 

de idade, com a intenção de uma orientação eficaz tanto para a 

mãe, quanto para o responsável pelos cuidados que devem ter 

com a criança, tendo por objetivo a prevenção de complicações 

ou determinadas doenças e, ainda, promovendo uma boa 

saúde e consequentemente um desenvolvimento humano e 

saudável deste (MALAQUIAS et al., 2015). 

A puericultura manifesta-se como um mecanismo no 

qual, vislumbra-se um acompanhamento completo, ou melhor, 

integral do crescimento físico e mental da criança, sendo esse 

pressuposto voltado para determinados aspectos ligados a 

prevenção, proteção e promoção da saúde, com intuito de que 

a criança atinja a vida adulta sem impactos advindos da 

infância, nos quais, por inércia, não foram resolvidos 

(GAUTEIRO; IRALA; CEZAR-VAZ, 2012). 

O enfermeiro, na puericultura, acompanha a criança por 

meio de consulta e são examinados fatores e problemas que 

possam interferir no bem-estar dessas crianças. Desde que 

seja feito por um profissional correto, essas consultas podem 
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diminuir muito a morbimortalidade infantil (CAMPOS et al., 

2011). 

A escolha do tema ocorreu em virtude do interesse da 

pesquisadora, tendo em vista a relevância da atuação do 

enfermeiro na consulta de puericultura, por meio do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 

criança, bem como na prevenção da morbimortalidade infantil, 

pois torna-se imprescindível investigar a identificação dos 

fatores que contribuem para o surgimento dos problemas que 

possam interferir na qualidade de vida infantil, as formas de 

avaliação e os cuidados realizados pelo enfermeiro quanto à 

prevenção e promoção da saúde da criança, contribuindo, 

assim, para uma assistência de enfermagem qualificada, 

visando a melhoria da qualidade de vida das crianças. 

Diante do exposto, surgiu a seguinte questão norteadora: 

a atuação do enfermeiro na consulta de puericultura apresenta 

impactos em relação à qualidade de vida infantil? Sendo assim, 

o objetivo do presente estudo foi analisar a atuação do 

enfermeiro diante da consulta de puericultura. 

 

MATERIAL E MÉTODO 
Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória- 

descritiva, com abordagem qualitativa, que objetivou conhecer 

a atuação do Enfermeiro diante da consulta de puericultura, nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Para a execução da pesquisa foi realizada uma 

entrevista gravada, norteada por um roteiro semiestruturado 

composto por questões objetivas e subjetivas. As questões 

objetivas abordaram o perfil sóciodemográfico dos 

participantes, já as questões subjetivas foram relativas à 

atuação do Enfermeiro diante da consulta de puericultura na 
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UBS, utilizando-se para captação das falas um aparelho 

gravador (Sony ICD – PX240). 

A pesquisa foi realizada em 10 (dez) UBS localizadas na 

zona urbana do Município de Guarabira, no Estado da Paraíba, 

sendo elas: UBS Alto da Boa Vista; UBS Júa; UBS Nordeste I; 

UBS Nações; UBS Rosário; UBS Santa Terezinha; UBS Bairro 

Novo; UBS Primavera; UBS Nordeste II; UBS Cordeiro, tendo 

sido escolhidas por serem unidades de fácil acesso à 

pesquisadora participante e que oferecem a assistência em 

puericultura. 

O universo da pesquisa foi composto por enfermeiros 

que trabalham nessas UBS. Porém, a amostra correspondeu a 

10 enfermeiros atuantes nas UBS em Guarabira, sendo sido 

escolhido o método não probabilístico por conveniência para a 

definição da amostra. 

Foram adotados como critério de inclusão, para a 

definição da amostra: enfermeiros que atuem na UBS a partir 

de 1 ano, que realizem a consulta de puericultura e que 

aceitarem participar da pesquisa assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Como critérios de 

exclusão, foi definido que estariam de fora da pesquisa: 

enfermeiros que atuem há menos de um ano na UBS e que não 

estiverem em condições física ou psicológicas para serem 

entrevistados, no momento da coleta de dados. 

Para interpretação dos dados foram utilizadas as etapas 

propostas por Bardin que são elas:  1ª Etapa – Pré análise: foi 

realizada a partir da leitura flutuante do material coletado, de 

acordo com as entrevistas. Nessa fase, ocorreu a organização 

do material, de maneira a responder regras; 

2ª Etapa - Exploração do material: nessa etapa, o 

material prático foi classificado em três categorias. 
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3ª Etapa - Interpretação dos resultados obtidos: foi 

discutido o material, que envolveu o entendimento do 

pesquisador sobre a temática e análise à luz da literatura 

pertinente. 

Já os dados quantitativos foram analisados em forma de 

frequência e proporção, depois foram apresentados em gráficos 

e tabelas. Foi utilizado o pacote de recursos e técnicas 

estatísticas do programa estatístico Microsoft Excel 2010. 

O estudo foi realizado com enfermeiros (as) que 

aceitaram participar voluntariamente do mesmo. Os voluntários 

(as) foram previamente informados do processo que seriam 

submetidos, sendo caracterizada a sua participação mediante a 

assinatura do TCLE. O desenvolvimento desta pesquisa seguiu 

rigorosamente todas as exigências preconizadas pela 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde, especialmente aquelas contidas no item 

IV. 3 e 

IV.5 Em observância à referida Resolução a coleta de 

dados teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente foram analisados os dados 

socidemográficos dos participantes, apresentando os 

resultados relativos à distribuição da amostra (n= 10). De 

acordo com o perfil sociodemográfico dos participantes do 

estudo, em relação à faixa etária dos participantes, a maior 

prevalência foi entre 31-40 anos, correspondendo a 70% (n=7), 

seguido da faixa etária entre 20-30 anos, correspondendo a 

20% (n=2) e 10% (n=1) tinham mais de 41 anos. 



ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PUERICULTURA E SEUS IMPACTOS SOBRE A 

QUALIDADE DE VIDA INFANTIL 

 
 

O resultado obtido esclarece-se a partir da afirmação de 

De CENZO E ROBBINS (2001), onde diz que nessa faixa etária 

de meia idade acontece um amadurecimento após tentativas 

sem sucessos na procura de estabilidade e de ocupar um lugar 

no mercado de trabalho. Sendo assim, é compreensível a faixa 

etária da pesquisa, pois é o período mais favorável à 

estabilização do indivíduo, tanto financeiramente, quanto 

profissionalmente. 

Quanto ao gênero dos entrevistados 80% (n=8) eram do 

gênero feminino e 20% (n=2) do masculino. Esse fato reafirma 

as constatações de AMORIM (2009), onde este diz que, na 

enfermagem, o gênero feminino predomina na profissão. Diante 

disso, pode ser originado certo preconceito a respeito de quem 

pertence o ambiente de exercício da enfermagem, associando-

se ao fato da imagem social de mulher responsável pelo 

cuidado, restringindo e inibindo a participação do grupo 

masculino na área. Em vista disso, explica-se a predominância 

de enfermeiros do sexo feminino, no presente estudo. 

Em relação à formação 70% (n=7) eram pós-graduados 

em saúde da família, 20% (n=2) em enfermagem do trabalho e 

10% (n=1) possuíam mestrado em gestão em saúde. 

Segundo os autores MONTEIRO et al. (2012), se for feita 

a interligação da graduação e pós-graduação, o êxito do 

aprendizado acadêmico será bem maior, difundindo a pós-

graduação como forma de melhorar os conhecimentos do 

profissional enfermeiro e, dessa forma, torna o profissional com 

mais conhecimentos de outras práticas médicas, favorecendo, 

assim, os pacientes. 

Referente ao tempo de formação, 30% (n=3) tinham 

entre 1-5 anos de formados, 20% (n=2) possuíam entre 6-10 

anos, 30% (n=3) entre 11-15 anos e 20% (n=20) com o tempo 
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de formação maior que 16 anos. Quanto a tempo de atuação na 

UBS, 70% (n=7) atuavam entre 1-5 anos, 10% (n=1) entre 6-10 

anos e 20% (n=2) com o tempo maior que 11 anos. 

Nota-se que o tempo de formação e atuação de alguns 

enfermeiros não é tão grande, porém KARINO, MARTINS E 

BOBROFF (2011) afirmam que o exercício profissional da 

enfermagem é um trabalho muito árduo, com diferentes 

demandas, que necessitam de enfermeiros ativos, mediante 

essa necessidade. A instituição deve proporcionar ao 

funcionário um ambiente laboral saudável, pautado na 

participação e no reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, 

pois o ambiente que incorpora os seus funcionários na 

resolução dos problemas, inclusive nos processos decisórios, 

tende a favorecer assim seu desempeno de forma positiva 

trazendo melhor funcionamento para toda equipe. 

A partir da leitura e releitura das entrevistas pode-se 

elencar quatro categorias: atendimento de casos agudos, 

protocolo de atendimento de puericultura, cuidado a saúde da 

criança na puericultura e impactos da puericultura na saúde da 

criança. Sendo assim, as falas a seguir foram categorizadas na 

técnica de análise de conteúdo de Bardin. 

 

Categoria 1: Atuação em relação aos atendimentos de casos agudos 

 

“Todos os dias, tratando de criança não dá para 

deixar para depois, então dependendo da demanda se for um 

caso realmente agudo, que não possa esperar pelo agendamento, 

a gente faz o atendimento no mesmo dia, ou um 
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encaminhamento necessário”. - Jasmim 

 

“Sim, criança necessitando ela tem encaixe em qualquer dia, de 

qualquer outro tipo 

de atividade programática”. 

- Lírio 

 

“Sim, independente do dia de puericultura qualquer paciente que 

seja agudizado ele tem prioridade sim no 

atendimento, independente do agendamento”. 

- Copo de Leite 

 

“Sim, todos os dias de atendimento da unidade, a qualquer 

criança que tenha algum caso de urgência 

ou alguma agudização ele pode ser 

atendido”. 

- Orquídea 

 

Ficou evidenciado pelas falas que os casos agudos são 

atendidos rotineiramente pelo enfermeiro, independente da 

demanda e do agendamento para a puericultura. 

Portanto MARTINIANO et al. (2013) abordam que a 

maior parte das crianças que procuram a UBS é devido a 

alguma interferência, onde os profissionais prestam assistência 

através de uma consulta priorizada à criança, focando sempre 

na queixa principal e na doença. Então, se faz necessária a 

orientação durante a abordagem profissional nos primeiros 

meses de vida da criança, para que se torne relevante o 
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acompanhamento longitudinal da criança, com o objetivo de 

que não seja somente quando essa criança tiver algum 

problema agudo. 

COSTA et al. (2014), enfatiza que a consulta com livre 

demanda é a melhor estratégia para acompanhar e abranger 

todas as necessidades das crianças integralmente, dando 

possibilidade de resolução de problemas, sendo eles individual 

ou coletivo, gerando, assim, melhores serviços de saúde, 

quando solicitado. 

 

Categoria 2: Utilização de protocolo de atendimento de puericultura 

 

“Os protocolos que a gente segue, são os protocolos do caderno de 

atenção básica 

do ministério da saúde”. 

-Margarida 

 

“Sim, o protocolo que a gente usa e o do ministério da saúde, 

aí em cima dele a gente faz as nossas 

ações de acordo com a nossa realidade”. 

- Orquídea 

 

“Não tem protocolo especifico, trabalhamos com o do ministério da 

saúde”. 

- Tulipa 
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Segundo as falas dos participantes, o caderno de 

Atenção Básica nº 33 é o protocolo utilizado no atendimento do 

enfermeiro na puericultura. 

Para MALAQUIAS et al. (2015) é perceptível que, até os 

10 anos, as crianças são assistidas na USF com base no 

calendário estabelecido pelo MS. De acordo com o estudo 

realizado no município de Maringá, estado do Paraná, no 

período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, não existia, 

ainda, um protocolo próprio em relação às consultas de 

puericultura desenvolvidas. 

Portanto, o Ministério da saúde criou o caderno de 

Atenção Básica, nº 33, intitulado: “Saúde da Criança: 

Crescimento e desenvolvimento”, de modo que contribui na 

consulta do enfermeiro, na realização da puericultura, inserindo 

ações de promoção/prevenção de saúde/agravos, na pratica 

das assistências, com o propósito de identificar precocemente 

alterações, colaborando, assim, para a diminuição da 

morbidade e mortalidade relacionada aos possíveis agravos à 

saúde da criança (BRASIL, 2012). 

 

Categoria 3: Cuidado à saúde da criança na puericultura 

 

“A gente avalia peso, estatura, perímetro cefálico, avalia os 

reflexos de acordo com a idade, o desenvolvimento certo, o 

calendário vacinal, os suplementos né que é: a vitamina A e o 

sulfato ferroso, que é preconizado, e orientação”. 

- Margarida 
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“Vacinação, as medidas antropométricas, 

avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança de 

acordo com a idade dela. Com certeza damos 

orientações em relação a alimentação também”. 

- Flor de Liz 

 

“Bem, a gente faz avaliação do crescimento e 

desenvolvimento, calendário de vacina, as doenças prevalentes 

na infância, amamentação a gente já faz a orientação no 

próprio pré-natal, e se ela tiver ainda dificuldades faz na 

consulta de 

puerpério no domicilio”. 

- - Lírio 

 

De acordo com as falas acima, foi evidenciado que as 

ações desenvolvidas pelo enfermeiro na consulta de 

puericultura englobam: avaliação do crescimento e 

desenvolvimento, da situação vacinal e do aleitamento materno, 

dentre outras. 

COLOMBO (2012) afirma que, durante a puericultura, é 

realizado uma checagem geral do estado de saúde da criança, 

sendo esse procedimento um dos mais executados e focados 

na área de atenção básica, pelo enfermeiro. Dentro disso, se 

faz a anamnese, avaliação da nutrição e do crescimento e 

desenvolvimento (CD) da criança, exame físico, 

esclarecimentos a respeito da amamentação, observação 

sobre fatores de risco, coleta de dados com o peso, estatura e 

perímetro cefálico, além da complementação e atualização do 

cartão da criança, prontuário e imunização. O enfermeiro ainda 

deve informar os pais a respeito de doenças, intercorrências, 
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alimentação adequada e sobre os procedimentos higiênicos 

necessários. 

 

Categoria 4: Impactos da puericultura na saúde da criança 

 

“Os três aspectos que se eu pudesse elencar, seriam 

esses: na questão da prevenção a detecção precoce de algum erro 

seja ele no aspecto psicológico, físico ou social, a questão do 

calendário vacinal e a questão da orientação da educação em 

saúde mesmo com relação a alimentação, desenvolvimento”. 

- Margarida 

 

 

“Na puericultura a gente consegue levar amamentação exclusiva 

mais tempo, fazer a introdução alimentar no tempo adequado, ver 

se o desenvolvimento para aquela idade está aquedado. Então 

acho que contribui para diminuir o risco de desnutrição, de 

obesidade, de distúrbio de crescimento ou de aprendizagem, 

então a gente 

consegue fazer essa identificação”. 

- Jasmim 

 

“A criança ela passa a receber o aleitamento materno 

exclusivo mais facilmente quando ela está em puericultura, ela 

também é diagnosticada precocemente com relação a algumas 

doenças e consegue diminuir o índice de hospitalização dessas 

crianças, consequentemente diminuímos o índice de mortalidade 

das crianças”. 
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- Azaleia 

 

Foi revelado pelas falas dos participantes que, os 

impactos da puericultura na saúde da criança, são resultados 

positivos e importantes para a detecção precoce de possíveis 

agravos à saúde da criança e consequente prevenção em 

tempo adequado, por meio de intervenção apropriada. 

Isso foi relatado no estudo desenvolvido por MAEBARA 

et al. (2013), que abordou que a puericultura promove diversos 

impactos positivos na saúde da criança: vacinação, avaliação 

do crescimento e desenvolvimento, estado nutricional e 

neuropsicomotor, incentivo ao aleitamento materno nos 

primeiros 6 meses de vida e complementação da alimentação, 

posteriormente, além da prevenção de enfermidades e outras 

ações. 

VASCONCELOS et al. (2012) enfatiza, também, que a 

puericultura promove o bem-estar por completo da criança, com 

a intenção de garantir um bom crescimento e desenvolvimento 

infantil. Para que essas metas sejam atingidas, faz-se 

necessária a consulta de puericultura por completo, de forma 

que o profissional enfermeiro tenha a sensibilidade de visualizar 

quaisquer divergências no estado físico, levando para seu 

contexto cultural, socioeconômico e político. 

 

CONCLUSÕES 
O presente estudo enfatiza que é indispensável e de 

grande importância a consulta de puericultura realizada pelo 

enfermeiro, pois trabalha com promoção/prevenção, contribui 

no crescimento e desenvolvimento adequado, na prevenção de 

morbimortalidade, na detecção precoce para evitar danos ao 
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conjunto saudável no setor infantil, além de aumentar as 

possibilidades de tratamento e desenvolvimento 

psicofisiológico da criança, promovendo uma melhor qualidade 

de vida. 

Ressalta-se ainda que, na realização da puericultura, o 

enfermeiro deve ser sempre ativo, com atendimento adequado 

e individualizado, tendo ainda como dever dar orientações ao 

cuidador a respeito de doenças, intercorrências, alimentação 

adequada e sobre os procedimentos higiênicos, o que contribui 

para a detecção precoce de possíveis agravos à saúde da 

criança e consequente prevenção em tempo adequado, por 

meio de intervenção apropriada. 

Vale salientar a importância das ações de educação em 

saúde, como ferramentas para complementar a puericultura no 

acompanhamento infantil, com a finalidade que os pais e/ou 

cuidadores, recebam as orientações necessárias que abordem 

a singularidade da criança e as repercussões que esta terá na 

sua saúde. 

Desse modo, é primordial que o enfermeiro que atua na 

consulta de puericultura tenha a sensibilidade de visualizar 

quaisquer intercorrências no estado físico e mental da criança, 

além de assistir essa criança sempre pensando na 

promoção/prevenção usando todos os meios acessíveis, 

contando ainda com o apoio do cuidador para desvendar 

dúvidas e orientando em relação ao cuidado adequado da 

criança, tornando, assim, a atuação do enfermeiro mais 

humana e qualificada, no que se refere à puericultura. 
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar a 
capacidade dos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde em 
promover o autocuidado apoiado as pessoas com diabetes 
mellitus. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem 
quantitativa, realizado no município de João Pessoa-PB, no 
Distrito Sanitário III, nos meses de setembro e outubro de 2017, 
com 20 enfermeiros, por meio de um questionário estruturado, 
obedecendo aos preceitos éticos da Resolução nº 466/2012. Os 
dados foram analisados pelo programa Statistica da Statsoft, 
9.0 para apresentação em tabelas. Entre os entrevistados, 90% 
eram do gênero feminino e especialistas, 50% tinham de 11 a 
20 anos de experiência profissional, 60% eram concursados. 
Em relação ao significado de autocuidado apoiado, 80% tinham 
conhecimento, dos quais 25%, apresentaram como resposta 
“Apoio dos profissionais ao paciente” e “Cuidar de si com o 
apoio de outro”. Quanto às dificuldades em realizar o 
autocuidado apoiado, 65% referiram tê-la. Em relação ao 
atendimento aos usuários, 75% o realizava a partir de um plano 
de cuidados e 40% “não” registravam as informações de 
maneira padronizada e articuladas com o plano de cuidados. 
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Quanto à realização de intervenções de mudança de 
comportamento, 100% afirmaram fazer parte da rotina da 
atenção à doença e 80% as realizavam utilizando tecnologias 
leves do cuidado. Os achados mostram que a atuação do 
enfermeiro de modo mais apoiadora, incentivadora e 
acolhedora, com ações que promovam a saúde, podem 
amenizar recaídas e incentivar o autocuidado dos usuários com 
diabetes. 
Palavras-chave: Autocuidado. Diabetes Mellitus. Enfermagem 

em Saúde Pública. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira vem passando por uma transição 

demográfica, iniciando-se com a diminuição das taxas de 

mortalidade, e com o passar dos anos, diminuição da taxa de 

natalidade, alterando assim, a estrutura etária da população, 

passando a uma sociedade predominante urbana, com 

números menores de filhos e um contingente predominante de 

pessoas com 60 anos ou mais de idade. Logo, esse processo 

de alteração demográfica traz consigo problemas de saúde, 

como as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que são 

de origem multifatorial e de longa duração, constituindo-se um 

desafio para o sistema de saúde (MIRANDA; MENDES; SILVA, 

2016). 

Conforme os estudos de Malta et al. (2014), dentre as 

DCNT mais comuns está o Diabetes Mellitus (DM), considerado 

atualmente como o grande problema global de saúde devido ao 

elevado número de mortes, responsável por 4,9 milhões de 

mortes no mundo em 2014, além da perda de qualidade de vida 

que se aprofunda a medida que a doença se agrava e pelo 

grande impacto econômico para a família e para a população. 
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O DM inclui-se na categoria de condição crônica, uma 

vez que se inicia e evolui lentamente, apresentando múltiplas 

causas como: hereditariedade, estilo de vida, exposição a 

fatores fisiológicos e ambientais. Somado a isso, caracterizam-

se como um conjunto de situações ou agravos de saúde, 

relacionados a causas múltiplas e caracterizadas por início 

gradual, prognóstico incerto, longa ou indefinida duração, curso 

clínico que muda ao longo do tempo, com possíveis períodos 

de agudização e potencial para gerar incapacidades (BRASIL, 

2013b).  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2016), estima-se que a população mundial com DM seja da 

ordem de 387 milhões e que alcance 471 milhões em 2035. No 

Brasil, estimou-se que existiriam 11,9 milhões de pessoas, na 

faixa etária de 20 a 79 anos, podendo alcançar 19,2 milhões em 

2035. Na Paraíba, 209.025 das pessoas são diabéticas, sendo 

37.197 pertencentes ao município de João Pessoa- PB, local 

escolhido para realização deste estudo. 

No DM, o tratamento para se tornar efetivo depende 

fortemente da participação e do envolvimento do indivíduo 

como sujeito ativo de seu tratamento. Por essa razão, a adoção 

de um estilo de vida mais saudável, bem como a adesão ao 

tratamento, não depende apenas de uma orientação 

profissional, mas sim da conscientização do indivíduo sobre sua 

condição de saúde e a relação dela com suas práticas.  

Logo, o cuidado em saúde às pessoas com DM, precisa 

ser sensível e receptivo às necessidades educacionais, 

emocionais e materiais desse sujeito possibilitando o 

autocuidado apoiado, considerar o contexto em que o mesmo 

vive, assegurar a combinação de atividades integradas e 

especializadas, induzir mecanismos que possibilitem o 
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intercâmbio de ideias e experiências entre grupos de pessoas 

acometidas pela doença (GOMIDES et al., 2013).  

Assim, o autocuidado apoiado não pode ser baseado 

apenas numa atividade prescrita de enfermagem em que diz ao 

indivíduo o que deve fazer, e sim significa uma parceria estreita 

entre o enfermeiro e o indivíduo, em que trabalham em conjunto 

para estabelecer metas, monitorá-las e instituir um plano de 

cuidados, desenvolvendo assim a corresponsabilidade do 

cuidado e reconhecimento do papel central do indivíduo em 

relação a sua saúde. O apoio da família, amigos e dos 

profissionais de saúde são essenciais para que o autocuidado 

aconteça com efetividade (BRASIL, 2014). 

Nesse contexto, o enfermeiro da APS desempenha um 

importante papel na assistência aos pacientes com DM, 

acompanhando o processo de tratamento, prevenindo ou 

detectando precocemente as complicações, com a finalidade de 

alcançar o bem-estar desses pacientes e, assim, a promoção 

da saúde (MORAIS et al., 2015). 

Contudo, para que o autocuidado apoiado se efetive na 

prática, faz-se necessário que o enfermeiro e a equipe 

envolvida nesse cuidado reconheçam a vontade de mudar dos 

usuários e os estimulem a mantê-la, através da implementação 

de ações efetivas e que se apliquem ao contexto de saúde de 

cada indivíduo.  

Para isso, as ações de autocuidado apoiado devem se 

basear na motivação para a mudança, entrevista motivacional, 

resolução de problemas, prevenção de recaídas e grupo 

operativo. A motivação para a mudança é marcada por um 

processo dinâmico, a qual pode-se modificar no tempo e nas 

diversas circunstancias. É imprescindível a equipe de saúde 

reconhecer o estágio na qual a pessoa se encontra para a 
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mudança, para assim traçar estratégias que promovam 

transição de um estágio para outro ou conservação das 

mudanças já implementadas (CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2012). 

Diante dessa problemática e pela lacuna do 

conhecimento sobre essa temática na literatura científica, em 

que se notou mais preocupação com a patologia do que como 

tornar o indivíduo responsável pelo próprio gerenciamento de 

sua saúde, este estudo objetiva analisar a capacidade dos 

enfermeiros da Atenção Primária à Saúde em promover o 

autocuidado apoiado às pessoas com diabetes mellitus. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa, realizado no município de João Pessoa, Paraíba, 

nas Unidades de Saúde da Família (USF) do Distrito Sanitário 

III, escolhido por se constituir como o de maior abrangência no 

município.  

A população foi composta por 53 Enfermeiros (CNES, 

2017) dispostos nas 37 USF do Distrito Sanitário III. A amostra 

foi constituída por 20 enfermeiros atuantes nos serviços, 

escolhidos por conveniência e que atendesse os seguintes 

critérios de inclusão: fazer parte da equipe e acompanhar casos 

de Diabetes na unidade. Foram excluídos da pesquisa os 

participantes considerados itinerantes (que estão apenas 

substituindo o enfermeiro do serviço).  

 Para a coleta de dados, realizada nos meses de 

setembro e outubro de 2017, foi realizada por meio de 

entrevista com os participantes do estudo, previamente 

agendada, utilizando-se um instrumento estruturado, contendo 

questões sobre as condições socioeconômicas dos 
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participantes, bem como sobre o autocuidado apoiado realizado 

pelos enfermeiros aos usuários com DM na APS.  

 Os dados foram analisados por meio de estatística 

descritiva simples, utilizando-se frequência relativa e absoluta. 

Inicialmente os dados foram digitados em planilhas eletrônicas 

do programa Excel 2010 e posteriormente transferidos para o 

programa Statistica da Statsoft, 9.0. Após esta etapa, os dados 

foram apresentados em tabelas e discutidos de acordo com a 

literatura pertinente. 

Ressalta-se que o estudo realizado atende aos requisitos 

do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas envolvendo 

seres humanos, pela resolução 466/2012 que assegura 

respeito e autonomia aos indivíduos participantes, garantindo 

sua vontade de contribuição ou não, por intermédio do Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (BRASIL, 2012). Como 

também atendeu a Resolução COFEN 311/2007 do Código de 

Ética dos profissionais de enfermagem, garantindo um 

aprimoramento do comportamento ético do profissional 

(COFEN, 2007). Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética em Pesquisa das Faculdades Nova Esperança e 

aprovada sob protocolo n° 103/2017 e CAAE: 

72357917.4.0000.5179. Vale ressaltar que em todo percurso da 

pesquisa garantiu-se a privacidade, o anonimato e o direito de 

desistência dos 20 participantes em qualquer etapa da 

pesquisa, os quais mediante da assinatura do TCLE aceitaram 

participar do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo tratará sobre os resultados encontrados 

neste estudo, os quais serão discutidos de acordo com a 
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literatura e apresentados em forma de tabelas, contemplando 

valores relativos e absolutos referentes a cada variável 

estudada. 

A Tabela 1 mostra a caracterização socioeconômica dos 

participantes do estudo segundo gênero, grau de escolaridade, 

tempo de atuação na unidade de saúde e tipo de vínculo 

empregatício. Os dados apontaram que 90,0% (n=18) dos 

entrevistados eram do gênero feminino. Quanto ao grau de 

escolaridade, 90,0% (n=18) eram especialistas, seguidos de 

10,0% (n=2) que apresentavam mestrado. No que diz respeito 

ao tempo de atuação, 50,0% (n=10) dos enfermeiros tinham de 

11 a 20 anos de experiência na Unidade de Saúde e 45,0% 

(n=9) possuíam de 1 a 10 anos de atuação no local da 

entrevista. Em relação ao vínculo empregatício, 60,0% (n=12) 

afirmaram ser concursados e 35,0% (n=7) contratados.    

A organização histórica da enfermagem tem raízes nas 

ordens sacras e sempre estava associada aos cuidados 

domésticos com crianças, enfermos e idosos, consequência 

dos papéis dirigidos as mulheres pela sociedade como o ato de 

cuidar, servir e educar, influenciando, assim, a predominância 

feminina na enfermagem (BRAGA; TORRES; FERREIRA, 

2015). 
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TABELA 1. Caracterização socioeconômica dos participantes 
do estudo segundo gênero, grau de escolaridade, tempo de 
atuação na unidade de saúde e tipo de vínculo empregatício. 
João Pessoa-PB, 2017. 

Variáveis n   %  

Gênero   
Masculino  2 10,0 
Feminino 18 90,0 
Grau de Escolaridade   
Especialização 18 90,0 
Mestrado 2 10,0 
Tempo de atuação na 

Unidade de Saúde 

  

< de 1 ano 1 5,0 
1 – 10 anos 9 45,0 
11 a 20 anos 10 50,0 
Vínculo empregatício   
Concursado 12 60,0 
Contratado 7 35,0 
Estatutário 1 5,0 

Total 20 100,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Reforçando essa afirmação e os dados encontrados 

neste estudo, pesquisa realizada na Estratégia Saúde da 

Família do Rio de janeiro apontou um quantitativo maior de 

enfermeiras, reafirmando, assim, o perfil e o histórico da 

enfermagem (FARIA; ACIOLI; GALLASCH, 2016). 

No que diz a respeito ao grau de escolaridade, a maioria 

dos enfermeiros entrevistados fizeram algum tipo de 

especialização, o que de acordo com a com a literatura pode 

ser explicado pelo fato de que, o mestrado, especialmente o 

profissional, quando comparado a outras modalidades de pós-

graduação é considerado algo recente, pois só foi incentivado 

aos profissionais a partir da metade dos anos 90, levando a 

baixa participação nesses programas (MACHADO et al., 2016). 
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Segundo esses mesmos autores, a especialização é 

destacada como a pós-graduação preferencial entre os 

enfermeiros, sendo considerada uma modalidade de grande 

relevância pública, necessitando de maior investimento por 

parte dos gestores, no intuito de proporcionar educação 

continuada e permanente aos profissionais. Com o avanço da 

tecnologia e da ciência, que têm exigido conhecimentos cada 

vez mais aperfeiçoados, o investimento em atualizações 

constantes torna-se fundamental para melhorias de técnicas de 

manuseio e de relacionamento, acolhimento com usuários e os 

demais membros da equipe de saúde. 

 Outro ponto que merece destaque nesta investigação 

diz respeito ao tempo de atuação na unidade de saúde, em que 

grande parte (50,0%) trabalhavam de 11 a 20 anos no local. De 

acordo a pesquisa de Fernandes et al. (2016), o tempo de 

atuação do enfermeiro na APS é um fator imprescindível para 

criação de vínculos e desenvolvimento de atividades junto à 

comunidade, pois onde há profissionais inseridos na USF a 

mais de 10 anos, existe um maior conhecimento sobre a 

realidade das famílias das quais estão responsáveis. 

Quanto ao vínculo empregatício, embora grande parte 

dos entrevistados sejam concursados, o que vai de encontro 

aos resultados encontrados por Andrade et al. (2016), ainda 

existem profissionais com outras modalidades de contratação, 

por meio de contrato temporário e estatutário, o que pode levar 

a perda da integralidade do cuidado e o baixo envolvimento dos 

profissionais nas ações de autocuidado apoiado, devido à alta 

rotatividade dentro dos serviços de saúde (SILVA et al., 2014). 

A Tabela 2 traz informações sobre a distribuição 

percentual do conhecimento dos enfermeiros sobre o 

significado de autocuidado apoiado, da participação em 



AUTOCUIDADO APOIADO ÀS PESSOAS COM DIABETES MELLITUS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
 

capacitações sobre o tema e dificuldades em realizar o 

autocuidado apoiado às pessoas com diabetes na APS. 

Quando questionados se conheciam o que significava 

autocuidado apoiado, 80,0% (n=16) afirmaram que “sim”. Em 

relação ao significado de autocuidado apoiado, o mesmo 

percentual, 25,0% (n=5), apresentaram como resposta “Apoio 

dos profissionais ao paciente” e “Cuidar de si com o apoio de 

outro”. Contudo, 20,0% (n=4) não sabiam o significado. No que 

diz a respeito à existência de dificuldades em realizar o 

autocuidado apoiado, 65,0% (n=13) responderam 

afirmativamente. Quanto ao tipo de dificuldade, 40,0% (n=8) 

afirmaram ser “falta de responsabilização do usuário”, 

dificultando a efetivação das práticas de autocuidado apoiado. 

 

TABELA 2. Distribuição percentual do conhecimento dos 
enfermeiros sobre o significado de autocuidado apoiado, da 
participação em capacitações sobre o tema e dificuldades em 
realizar o autocuidado apoiado às pessoas com diabetes na 
APS. João Pessoa, 2017. 

Variáveis n  % 

Conhecimento sobre o 
significado de autocuidado 
apoiado 

  

Sim 16 80,0 
Não 4 20,0 
Significado de autocuidado 
apoiado 

  

Apoio dos profissionais ao 
paciente 

5 25,0 

Orientações durante o 
tratamento 

4 20,0 

Prevenção de complicações 2 10,0 
Cuidar de si com o apoio de outro 5 25,0 
Não sabe o significado 4 20,0 
Dificuldades em realizar o 
autocuidado apoiado 
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Sim 13 65,0 
Não 7 35,0 
Tipo de dificuldade   
Não aceitação da doença 1 5,0 
Falta de responsabilização do 
usuário 

8 40,0 

Baixo compromisso dos 
profissionais 

3 15,0 

Baixa condição socioeconômica 
dos      usuários 

1 5,0 

Não tem 7 35,0 

Total 20 100,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com a teoria do autocuidado de Orem, todos 

os seres humanos têm potencial para desenvolver habilidades 

e práticas do autocuidado, valorizando assim a 

responsabilidade do usuário com a sua saúde. Diante disso, o 

enfermeiro desempenha um papel importante no estímulo das 

ações de autocuidado, pois cabe a ele reconhecer 

comportamentos que influenciam a execução das tarefas e 

dialogar junto ao usuário sobre as necessidades em relação a 

sua doença crônica, como a diabetes (TESTON; SALES; 

MARCON, 2017). 

Contudo, embora o autocuidado apoiado seja um tema 

relevante para a atenção às pessoas com diabetes, a literatura 

é escassa no que diz a respeito ao conhecimento e significado 

desse termo pelos enfermeiros. No entanto, foi encontrado 

estudo em que o enfermeiro tem habilidades capazes de 

identificar a capacidade e as demandas de autocuidado 

terapêutico do usuário com diabetes, avaliando suas 

habilidades em executar ações que atendam tanto as suas 

necessidades de cuidados como outras para manter a vida, 

promover a saúde e o bem-estar. Isso pode sugerir que, se o 
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enfermeiro é capaz de desenvolver ações de autocuidado, 

implicitamente ele tem conhecimento sobre o que é 

autocuidado apoiado (CASTRO et al., 2012). 

 Quanto à existência e ao tipo de dificuldades 

encontradas pelos profissionais para realizar o autocuidado às 

pessoas com diabetes na APS, evidências científicas também 

apontam fatores que interferiam na sua execução, como falta 

de conhecimento sobre a doença, dificuldades para mudanças 

de hábitos e dificuldades em dar orientações, levando a refletir 

que essas falhas estão relacionadas a falta de capacitações, 

falta de materiais para demonstração do autocuidado e 

dificuldades em reunir os usuários para as respectivas 

orientações (SOUSA; BRITO; SILVA, 2016). 

  Logo, as ações praticadas pelos enfermeiros precisam 

ser intensificadas, através de estratégias específicas, como 

capacitações e abordagem de sentimentos por meio de 

educação em grupo, pois de acordo com a literatura os 

portadores de DM apresentam sentimentos negativos em 

relação à doença como medo, frustação e nervosismo que 

acabam afetando o convívio familiar, sendo esses fatores 

contribuintes para não adesão e a responsabilização do usuário 

durante o tratamento  (VIEIRA; CECÍLIO; TORRES, 2017). 

Segundo estudo de Dias et al. (2017) as principais 

dificuldades enfrentadas pelos usuários com DM, estão 

relacionadas a não adesão a dieta, logo a ingesta de uma dieta 

adequada promove o controle metabólico. Outra dificuldade 

encontrada é em relação aos cuidados diários, uma vez que 

muitos não realizam medidas preventivas de autocuidado, o 

que leva à reflexão de que os usuários com DM não possuem 

um conhecimento adequado de como exercer o autocuidado. 

Também foram encontradas dificuldades em relação a 
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realização do tratamento conforme orientações dos 

profissionais de saúde, que foram atribuídas ao pouco 

conhecimento sobre a doença e a baixa renda. 

Logo, segundo esses mesmos autores, é necessário que 

a equipe de saúde planeje ações educativas individuais, que 

não esteja atenta apenas a questões de medicalizações, mas 

também aos padrões socioeconômicos de cada usuário, para 

que assim as informações passadas pela equipe de saúde 

sejam compatíveis com a realidade de cada usuário para assim 

conseguirem segui-las. 

 A Tabela 3 refere-se à distribuição percentual das ações 

de autocuidado realizadas pelo enfermeiro aos usuários com 

diabetes na APS. Quando questionados se o atendimento era 

realizado a partir de um plano de cuidados, 75,0% (n=15) 

responderam que “sim”. Quanto aos registros relacionados ao 

apoio dos profissionais da Unidade de Saúde para o portador 

de diabetes cuidar da própria saúde, 40,0 % (n=8) dos 

entrevistados responderam que “não” os realizavam de maneira 

padronizada e articuladas com o plano de cuidados. Em relação 

ao suporte (educação em saúde e estabelecimento de vínculo 

com profissionais, etc.) para que os portadores de diabetes 

cuidem da própria saúde, 95,0% (n=19) dos entrevistados 

afirmaram que este suporte envolve a melhoria das condições 

clínicas, psicológicas e sociais dos usuários.  

No que diz respeito ao acolhimento das preocupações do 

usuário e seus familiares, 90,0% (n=18) responderam “sim”, 

afirmando que essa ação é parte integrante da atenção à 

doença, com o envolvimento de grupos de apoio e profissionais 

especializados (Psicólogos, assistentes sociais) na própria 

Unidade de Saúde. 
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TABELA 3. Distribuição percentual das ações de autocuidado 
realizadas pelo enfermeiro aos usuários com Diabetes na 
Atenção Primária à Saúde. João Pessoa, 2017. 

Variáveis n % 

Atendimento a partir de um 
plano de cuidado 

  

Sim 15 75,0 
Não 5 25,0 
Registros são realizados de 
maneira padronizada e 
articulada com o plano de 
cuidado 

  

Sim 12 60,0 
Não 8 40,0 
O suporte para que os 
portadores de diabetes 
cuidem da própria saúde 
envolve a melhoria das 
condições clínicas, 
psicológicas e sociais 

  

Sim 19 95,0 
      Não 1 5,0 
O acolhimento das 
preocupações do usuário e 
seus familiares é parte 
integrante da atenção à 
doença, com grupos de 
apoio e profissionais 
especializados 

  

Sim 18 90,0 
Não 2 10,0 

Total 20 100,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

 O DM é um problema de saúde pública que envolve não 

só a pessoa portadora da doença, mas todos que estão a sua 

volta, por isso é importante que o profissional de saúde 

desenvolva competências e conhecimentos que ajudem o 

usuário a obter uma melhor qualidade de vida. Logo, o processo 

de cuidados deve envolver todos os familiares, cuidadores para 
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que sejam alcançados resultados de excelência. O enfermeiro 

deve estar atento aos comportamentos do usuário de modo a 

ajudar a garantir melhorias na sua saúde (COSTA et al., 2016). 

Nesse sentido, prestar assistência a esses usuários a partir de 

um plano de cuidados é essencial para o sucesso terapêutico. 

O plano de cuidados tem como objetivo oferecer uma 

estrutura adequada e individualizada, de acordo com as 

necessidades de cada um. Então, esse plano terapêutico deve 

ser: Intencional - com o propósito de alcançar uma meta; 

Sistemático - utilizando abordagens organizadas em fases 

para conseguir atingir o propósito, promovendo assim a 

qualidade do cuidado; Dinâmico – por ser um processo 

ininterrupto, em que envolve mudanças contínuas que vão de 

acordo com o estado da pessoa; Interativo - baseando-se nas 

relações recíprocas que se dão entre enfermeiro-pessoa, 

enfermeiro-família que prestam o cuidado; e Flexível - no 

momento que o enfermeiro implementa o plano de cuidados, 

ele pode estar reavaliando o usuário e realizando novos 

diagnósticos (BARROS et al., 2015). 

Contudo, para a garantia do cuidado integral e contínuo, 

faz-se importante também que os registros sobre o 

acompanhamento dos usuários sejam realizados de maneira 

padronizada e articulada com o plano de cuidados, para que as 

ações não se tornem isoladas. De acordo com a pesquisa de 

Baade; Bueno (2016) as doenças crônicas necessitam de um 

cuidado longitudinal, gerando assim a necessidade de contato 

com profissionais da área de saúde por muito tempo e registros 

padronizados a partir de planos de cuidados individualizados.  

Nesse mesmo estudo, os enfermeiros relataram que ao 

realizarem registros sistemáticos, em todas as condutas, 

respeitando o plano de cuidados, alcançam e se sentem 
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participantes do sucesso terapêutico, valorizando também a 

conquista do usuário e motivando toda equipe de saúde a 

participarem ativamente deste cuidado. 

Além disso, tornar o usuário corresponsável pelo seu do 

seu cuidado é fundamental para que este crie vínculos de 

confiança com os profissionais, fundamental para a adesão 

terapêutica. Por essa razão, o suporte para que os portadores 

de DM cuidem da própria saúde deve proporcionar autonomia 

vinculada ao conhecimento do usuário sobre a doença, sendo 

o profissional de saúde apenas um apoiador em relação aos 

cuidados e responsável pela avaliação clínica (BAADE; 

BUENO, 2016).  

Outro aspecto a ser considerado pelo enfermeiro é que 

esse suporte deve sensibilizar os usuários de que os efeitos das 

mudanças de comportamento só serão observados ao longo do 

tempo. Pois é comum os indivíduos esperarem resultados 

imediatos, e quando isto não ocorre eles podem ficar 

desmotivados em manter as mudanças implementadas no 

plano terapêutico (TESTON; SALES; MARCON, 2017). 

Nesse contexto, a família desempenha um papel 

fundamental no apoio ao autocuidado, pois atuam como 

componente de motivação para a adesão terapêutica, uma vez 

que o apoio e a participação familiar repercutem positivamente 

para a melhoria da qualidade de vida dos usuários, por isso a 

importância de acolher não só as preocupações dos usuários, 

como também de seus familiares, grandes aliados no cuidado 

dessa doença (REZENDE NETA; SILVA; SILVA, 2015).  

É importante ressaltar a relevância da equipe 

multiprofissional para com o paciente com diabetes, uma vez 

que cada profissional poderá contribuir com sua experiência 
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dando suporte emocional e psicológico a família e ao usuário 

(LIMA et al., 2015). 

A Tabela 4 traz a distribuição percentual das 

intervenções de mudança de comportamento (parar de fumar e 

beber, praticar exercício físico, alimentação saudável, etc.) 

realizadas pelos enfermeiros para portadores de diabetes 

atendidos na Atenção Primária à Saúde. No que condiz a 

realização de intervenções de mudança de comportamento 

(parar de fumar, beber, praticar exercício físico, alimentação 

saudável, etc.), 100,0% (n=20) dos enfermeiros afirmaram fazer 

parte da rotina da atenção à doença, seguidos de 80,0% (n=16) 

que garantiram realizar tais intervenções utilizando tecnologias 

(entrevista motivacional, oficina de reeducação alimentar, etc.). 

Ressalta-se que 20,0% (n=4) dos enfermeiros entrevistados 

não realizam empregam essas tecnologias. 

Estudo realizado na Mongólia verificou que apenas uma 

em cada duas pessoas com DM tipo 2 estava ciente das 

complicações e progressões da doença, um terço desconhecia 

que este tipo pode ser prevenido quando se adota hábitos de 

vida saudáveis, como por exemplo, prática de atividade física 

regularmente e adesão a uma alimentação saudável (TESTON; 

SALES; MARCON, 2017). 
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TABELA 4. Distribuição percentual das intervenções de 
mudança de comportamento (parar de fumar e beber, praticar 
exercício físico, alimentação saudável, etc.) realizadas pelos 
enfermeiros para portadores de diabetes atendidos na Atenção 
Primária à Saúde. João Pessoa, 2017. 

Variáveis n  % 

Intervenções de mudança de 
comportamento fazem parte 
da rotina da atenção à 
doença 

  

Sim 20 100,0 
Não - - 
Intervenções de mudança de 
comportamento utilizam 
tecnologias (entrevista 
motivacional, oficina de 
reeducação alimentar, etc.) 

  

Sim 16 80,0 
Não 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com a pesquisa de Pardim et al. (2017) o 

incentivo a mudanças no de estilo de vida através da adoção de 

hábitos de vida saudáveis, tais como: uma alimentação 

equilibrada,  moderação no uso de álcool e abandono do 

tabagismo são a base do tratamento do DM tipo 2, além de 

possuir uma importância fundamental no controle glicêmico e 

na prevenção das complicações crônicas das doenças, indo de 

encontro ao resultado desta pesquisa em que 100% dos 

enfermeiros entrevistados afirmaram que intervenções de 

mudança de comportamento, como parar de fumar e beber, 

praticar exercício físico, alimentação saudável, etc., fazem parte 

da rotina de atenção a doença. 

Embora sejam importantes aliados no cuidado às 

pessoas com DM, a literatura ainda é escassa em relação ao 
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uso de tecnologias como: entrevista motivacional, oficina de 

reeducação alimentar, motivação para a mudança, como 

intervenções de mudança de comportamento realizados por 

enfermeiros.  

De acordo com a pesquisa de Vieira; Cecílio; Torres 

(2017) os usuários com DM relataram que a participação em 

grupos foi essencial para o processo de aprendizagem sobre a 

doença, através de troca de experiências e sentimentos. A 

educação em grupos permitiu a superação de barreiras em prol 

de um estilo de vida saudável, que antes era considerado uma 

dificuldade pois a doença era vista como restritivo aos hábitos 

alimentares. E consideram a participação nesses grupos como 

algo benéfico, pois a partir dele os usuários conseguiram tirar 

suas dúvidas sobre a doença, e amenizar as angústias. Logo, 

o praticas educativas e estratégias que incentivem a prática do 

autocuidado é de extrema importância para melhoria da 

qualidade de vida dessas pessoas. 

Ainda conforme esses mesmos autores, a educação em 

grupo é considerada uma atividade que privilegia a troca de 

experiências, a construção de conhecimentos, a mudança de 

comportamentos e atitudes relacionados à experiência de 

conviver com o diabetes e o fortalecimento do vínculo entre os 

usuários e os profissionais de saúde. 

 

CONCLUSÕES  

 

 O diabetes mellitus tipo 2 vem aumentando cada vez 

mais, é uma doença que acomete a maioria das pessoas após 

40 anos de idade, devido uma resistência na produção de 

insulina. Logo, o incentivo à pratica do autocuidado apoiado é 
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fundamental para evitar complicações crônicas e incentivar as 

mudanças de hábitos. 

O estudo mostrou que, apesar de ainda necessitar de 

melhorias e fortalecimento, o atendimento aos usuários 

diabéticos tem sido feito a partir de um plano de cuidado e que 

os registros são articulados e padronizados de acordo com o 

mesmo. Outro ponto que merece destaque, diz respeito ao fato 

de que o suporte para que os portadores de diabetes cuidem da 

própria saúde envolve melhorias das condições clinicas e 

psicológicas e que o acolhimento das preocupações dos 

usuários e familiares é parte integrante da atenção à doença, 

com grupos de apoio e profissionais especializados.  

Em relação as intervenções de mudança de 

comportamento, embora a literatura aborde pouco sobre o 

assunto, faziam parte da rotina de atenção à doença, 

reforçando a importância da orientação, motivação e 

acompanhamento do enfermeiro durante todo o processo do 

tratamento da diabetes, para que as dúvidas e medos sejam 

sanadas e o autocuidado torne-se efetivo em prol de uma 

melhor qualidade de vida. 

Embora este estudo tenha apresentado bons resultados 

é importante ressaltar a importância da realização de 

capacitações para os profissionais de saúde que abordem essa 

temática, para que assim consigam traçar mais estratégias que 

aumentem a adesão as ações de autocuidado por estes 

usuários, visando melhorias no manejo e controle da doença. 

Desse modo, espera-se que os resultados gerados por 

esta pesquisa possam contribuir para um cuidado de 

enfermagem efetivo, compartilhado e acolhedor, com ações 

que promovam a saúde, amenizem os medos, recaídas e 

necessidades dos usuários com diabetes mellitus, bem como 
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possa reforçar a importância do autocuidado apoiado como 

ferramenta eficaz no cuidado às pessoas com DM e incentivar 

aos usuários e familiares a importância da corresponsabilização 

nessa prática. 

Apesar de gratificante e importante para a saúde pública, 

esse estudo apresentou algumas limitações que podem ser 

aperfeiçoadas em outras pesquisas, uma vez que foi realizado 

com apenas uma parcela dos atores importantes nesse 

processo de cuidado, os enfermeiros, devido o curto intervalo 

de tempo para a sua realização, bem como a dificuldade 

encontrada para a realização da coleta de dados, como 

questões burocráticas, áreas consideradas de risco e que 

ofereciam riscos à estudante e resistência de alguns 

profissionais para participarem da pesquisa. Soma-se ainda a 

essas dificuldades, escassa literatura sobre o assunto.  

Por essa razão, torna-se relevante destacar a 

importância da realização de novas pesquisas abordando esta 

temática, tanto para gerar mais informações sobre o assunto 

para profissionais, gestores, estudantes e pesquisadores, como 

para reforçar a formulação de políticas públicas voltadas às 

pessoas que convivem com a DM.  
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RESUMO: Introdução:  O Brinquedo Terapêutico Catártico é 
uma técnica utilizada nas crianças hospitalizadas para que 
possam expressar seus sentimento frente o processo de 
internação, fazendo com que aliviem seus medos, tristezas, 
alegrias e ansiedade. Objetivo: Verificar os sentimentos de 
crianças hospitalizadas a partir de desenhos realizados através 
do Brinquedo Terapêutico (BT) catártico. Metodologia: Trata-
se de um relato de experiência da aplicação da Técnica do BTC, 
realizado na clínica pediátrica de um hospital de ensino 
paraibano, pelas extensionistas do projeto Brinquedo 
Terapêutico na atenção à Criança. Participaram 10 crianças 
com idades entre cinco e 12 anos. Foi aplicado a técnica do BT 
catártico, utilizando lápis de cor e papel em branco para a 
efetuação dos desenhos. Resultado: Os desenhos, após 
verificarmos cada detalhe, foram separados e classificados da 
seguinte maneira: Emoções relacionadas aos procedimentos 
invasivos, caracterizados por desenhos de seringas com 
agulhas, frascos e suportes de soros, profissionais de 
enfermagem e bonecos restritos ao leito, que evidenciaram 
medo, ansiedade e dor; Sentimentos relacionados à família, 
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eram desenhos que representavam suas casas e todos os 
membros da família, expressando saudade, tristeza e o desejo 
do retorno ao lar; Sentimentos positivos frente a hospitalização, 
as crianças se desenhavam  sorrindo,  demonstrando 
felicidade, alívio e confiança na equipe por descobrir a doença, 
poder tratar, melhorar a saúde e caminhar para a recuperação 
e alta hospitalar. Conclusão: Os desenhos permitiram que as 
crianças pudessem externar seus sentimentos, tanto positivos 
quanto negativos diante à hospitalização, de forma lúdica, 
interativa e dialogada, sem se darem conta de que estavam, na 
verdade, realizando uma catarse.  
Palavras-chave: Criança Hospitalizada; Desenhos; Emoções 

Manifestas.  

 

INTRODUÇÃO 
 

Para a criança a hospitalização representa uma quebra 

de seu convívio domiciliar, altera sua rotina podendo acarretar 

uma desestabilização emocional a ela e seus familiares, pois 

são expostas a procedimentos em geral invasivos e 

desencadeadores de dor, causando amedrontamento, 

aumentando sua resistência ao tratamento e dificultando sua 

interação com a equipe de enfermagem (PALADINO; 

CARVALHO; ALMEIDA, 2014). 

É considerado um fator traumatizante principalmente 

para a criança, principalmente quando são acometidas por 

doenças crônicas, estas que possuem longos meses de 

tratamento, e algumas a vida toda, tornando reincidentes as 

internações. Nesse contexto, são alterados os hábitos da sua 

infância, sendo substituída a escola e o convivo com familiares 

e amigos, pelo dia a dia com procedimentos invasivos e 

dolorosos (NOBREGA et al.,2017). 
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Diante dessa realidade é um grande desafio, 

principalmente aos profissionais, criar e descobrir estratégias 

para que sejam reduzidos esses problemas. Sabe-se que a 

presença dos familiares traz mais segurança tanto pra criança 

quanto aos próprios pais, mas, uma boa apresentação da 

equipe e suas ações possibilitam uma melhor aceitação, 

principalmente se forem utilizados brinquedos, que são 

instrumentos característicos da própria infância (CALEFFI et al., 

2016). 

Dentre essas estratégias, evidencia-se o brincar ação 

que participa de todas as fases da vida da criança, e é um meio 

de expressão que favorece seu desenvolvimento e também 

permite a manifestação dos seus sentimentos e das 

experiências vivenciadas. Por meio do brincar, a criança 

aprende a lidar com o que a cerca, exacerbe a sua 

personalidade e desenvolve habilidades, como também a 

estimula a interagir e se relacionar com o outro, proporcionando 

ao bem-estar (GOMES et al., 2019; CALEFFI et al., 2016). 

O brincar é essencial para criança, pois consede 

sentimentos de alegria, tranquilidade, bem estar e felicidade. 

Proporciona a elas o  afastamento de pensamentos negativos 

em relação aos tratamentos e procedimentos invasivos que são 

feitos durante a sua internação. A posteriori, é eficaz como 

alívio para a dor reduzindo a ação de métodos farmacológicos 

(MORAIS et al., 2018). 

Outra aplicabilidade do brincar é o Brinquedo 

Terapêutico (BT), que é um brinquedo estruturado que tem a 

finalidade de permitir que a criança reduza a ansiedade e o 

medo decorrente de situações e experiências atípicas, estas 

que apenas a recreação não resolve, portanto requer uma 

intervenção que favoreça a compreensão e o enfrentamento 
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dos procedimentos que será submetida (SANTOS et al., 2016; 

PESSOA et al., 2018). 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (2017), de 

acordo com a resolução n.546/2017, vem definir que “Compete 

à Equipe de Enfermagem que atua na área pediátrica, a 

utilização da técnica do brinquedo/brinquedo terapêutico, na 

assistência à criança e família hospitalizadas”. Deste modo, o 

BT é uma forma importante de promover um cuidado integral, 

sendo coordenada pelo enfermeiro e se estendendo a toda 

equipe que atua no atendimento.  

O brincar de forma terapêutica, engloba a repetição dos 

cuidados que a criança recebe, esclarece dúvidas por meio de 

simulações situacionais com enfoque nos procedimentos que 

precisarão ser realizados durante a hospitalização. Para que 

seja efetiva a realização do BT é necessário analisar a 

particularidade de cada criança, como sua condição de saúde, 

suas habilidades e seu interesse, para que o profissional possa 

realizar adaptações no ambiente que a brincadeira irá 

acontecer, seja no leito ou brinquedoteca (SILVA et al., 2017). 

A ação do BT para que seja feita de forma efetiva, é 

necessária uma boa comunicação com a criança e sua família, 

e após um diálogo inicial é feito um planejamento para 

promover um bom desenvolvimento da técnica, a fim de obter 

ótimos resultados, como redução do sofrimento emocional, 

manejo da dor e auxilio para enfrentamento dos procedimentos 

clínicos (FONTES; OLIVEIRA;TOSO, 2017). 

Ao mostrar os procedimentos através do BT, permite-se 

que a criança torne ativa na situação que esta vivenciando, pois 

alivia o medo e o estresse antes delas vivenciarem na 

realidade, pois na maioria das vezes desencadeia-se antes dos 
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procedimentos pensamentos ilusórios causadores de 

sentimentos ruins (PONTES et al., 2015). 

O Brinquedo Terapêutico é classificado em três tipos: 

Dramático ou Catártico, possibilita a descarga emocional da 

criança através da expressão dos sentimentos de acordo com 

as experiências que foram vividas; instrucional, prepara as 

crianças através do manuseio de materiais para que 

compreenda os procedimentos que serão submetidos; e 

capacitador de funções fisiológicas, que auxilia e potencializa 

as funções fisiológicas das crianças de acordo com sua 

condição (SANTOS et al., 2016). 

Ao aplicar o BT, os profissionais compreendem de forma 

mais clara o que a criança necessita, pois consegue conhecer 

suas tensões, medos, ansiedades, e proporciona mais 

segurança através das explicações sobre os procedimentos 

que passará no futuro, diminuindo os efeitos negativos e 

tornando a hospitalização menos traumática, com melhora do 

relacionamento entre a criança/família/profissional (FONSECA 

et al., 2015; BARRETO et al., 2017). 

É necessário que os profissionais sejam aptos, para lidar 

com a particularidade de cada criança pois tanto elas como 

suas famílias são seres individualizados que precisam de ações 

que diminuam os efeitos negativos da doença/hospitalização. 

Por isso, é importante que elas sejam preparadas para os 

procedimentos que vão ser expostas por meio do lúdico e de 

objetos que sejam familiares a elas, para que possam 

compreender e se sentirem mais seguras (MALAQUIAS et al., 

2014). 

Diante de tudo isso, vem evidenciar que o desenho 

expressa identidade e a linguagem interior da criança, sendo 

um meio de compreender tudo o que ela esta sentindo.   
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Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo 

verificar os sentimentos de crianças hospitalizadas a partir de 

desenhos realizados através do Brinquedo Terapêutico (BT) 

catártico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 

qualitativa, na modalidade relato de experiência, vivenciado por 

discentes extensionista do Projeto de extensão Brinquedo 

Terapêutico na Atenção a Criança Hospitalizada da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que atua na clínica 

pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW). 

A extensão tem como objetivo realizar ações de 

Brinquedo Terapêutico as crianças e adolescentes 

hospitalizadas buscando minimizar os medos, traumas e 

ansiedade decorrentes da hospitalização, além de ser um 

método instrucional aos diversos procedimentos invasivos 

vivenciados no processo de internação. A extensão conta com 

a participação de estudantes e coordenação de professoras do 

curso de Enfermagem. 

A experiência foi relacionada a aplicação do Brinquedo 

Terapêutico Catártico (BTC) e suas implicações as Crianças 

hospitalizadas. Ocorreu no período de 2018 e 2019, onde 

participaram 10 crianças com idades entre cinco e 12 anos, 

hospitalizadas há, pelo menos, três dias, tempo e vivência 

suficientes para sentir o impacto da hospitalização.  

A aplicação da técnica do Brinquedo Terapêutico 

Catártico (BTC) se deu utilizando-se de lápis de cor e papel em 

branco para efetuação dos desenhos pelas crianças, sendo 

complementados pelo diálogo entre as extensionistas-criança e 
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seus acompanhantes. Foi realizado seguindo três momentos, a 

saber: 1) busca inicial com os profissionais do serviço quais 

crianças ou adolescentes eram indicadas para a realização da 

brincadeira, aquelas muito tempo hospitalizadas ou que não 

estavam aceitando a internação; 2) formação de vínculo com o 

acompanhante e com a criança buscando saber sua história 

clínica, o tempo de internação e seus sentimentos; 3) 

solicitação as crianças para  desenhar objetos que 

representassem situações vividas ou imagens de algo que 

expressassem seus sentimentos, fossem estes bons ou não. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os befefícios do Brinquedo terapêutico são inúmeros a 

criança hospitalizada, proporcionando a formação do vínculo e 

a participação da criança e família no processo de 

hospitalização, sendo relevante sua incorporação nos cuidados 

de enfermagem (CANÊZ et al., 2019). Com isso, a aplicação do 

Brinquedo Terapêutico Catártico (BTC) resultou em um 

oportuno momento para que as crianças e adolescente 

pudessem expressar o que sentiam sem a necessidade da 

verbalização, assim o BTC por meio dos desenhos visa 

estimular as crianças a expressarem seus sentimentos com 

isso, após verificarmos cada detalhe, foram separados e 

classificados em três categorias, a saber:  

 

1) Emoções relacionadas aos procedimentos 

invasivos, caracterizados por desenhos de seringas com 

agulhas, frascos e suportes de soros, profissionais de 

enfermagem e bonecos restritos ao leito (Figura 1), durante a 
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intervenção a criança evidenciou medo, ansiedade, dor e até 

mesmo, compreensão da necessidade do tratamento.   

 

Figura 1: Criança vivenciando os processos de 

hospitalização 

 
Fonte: dados da experiencia, 2018. 

 

O brinquedo terapêutico traz bastantes benefícios, entre 

eles, a expressão das emoções das crianças. A técnica 

catártica permite através de desenhos a manifestação do que 

vive e observa ao seu redor e assim se tornam mais tranquilas 

e cooperativas aos procedimentos (LEMOS et al., 2016). 
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Os procedimentos invasivos que elas são expostas nos 

hospitais, destacando a punção venosa como causador 

principal, acometem muita dor, sofrimento, angustia e 

amedrontamento. Sendo assim por meio de atividades 

desenvolvidas com papel e lápis de colorir elas demonstram 

tudo aquilo que ficou dentro de si durante os procedimentos ( 

MORAIS et al., 2018). 

O estudo de revisão sistemática realizado por Silva et al. 

(2017) objetivou avaliar as evidencias quanto a eficácia do BT 

no comportamento e ansiedade das criança submetidas aos 

procedimentos invasivos, os estudos encontrados 

evidenciaram que com a utilização do BT houve uma diminuição 

da ansiedade nas crianças do grupo experimental quando 

comparadas ao grupo controle. E com relação ao 

comportamento as crianças do grupo experiental submetidas a 

técnica foram mais colaborativas e aceitaram melhor os 

procedimentos invasivos.  

O uso do BT é fundamental, as crianças demonstram 

mais tranquilidade, segurança e aceitação quando é aplicada a 

técnica. Além de expressarem os sentimentos ruins 

relacionados aos procedimentos (MAIA; OHANA; RIBEIRO, 

2019). 

No desenvolver da técnica, o profissional vai tirando as 

suas dúvidas, explicando a importância e a necessidade de 

cada procedimento que a criança irá passar. Mesmo em meio a 

dor, elas se sentem mais seguras ao obter atenção e 

explicação, começam a ver toda a hospitalização de forma 

diferente, ajudando no próprio cuidado que a equipe promove a 

criança (CANÊZ et al., 2019). 

Com isso, alcança a percepção da criança hospitalizada 

frente ao cuidados de enfermagem recebido que são a 
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realização de um cuidado com afeto, carinho, respeito, fazendo 

com que os profissionais de enfermagem tanto nos 

procedimentos simples quanto invasivos tenham uma maior 

atenção e delicadeza, a explicação da importancia de cada 

procedimento vivenciado na internação e a realização do 

brincar e da brincadeira, que são fundamentais para a 

minimização dos impactos negartivos gerados pela 

hospitalização (SANTOS et al., 2016). 

A criança interpreta o momento vivido de acordo com 

suas próprias elaborações, e dependendo do que ela vivencia 

tende a se retrair. Sendo assim, através do brinquedo, neste 

caso o desenho,  ela passa a se comunicar e construir uma 

relação com o profissional. A técnica vem desmistificar a 

anulação da criança no processo do cuidado e vem enfatizar a 

importância que sua participação tem no seu processo de 

doença e hospitalização, para que assim se obtenha um 

cuidado efetivo e integral (TAKAOKA; MASSIH, 2019).  

2) Sentimentos relacionados à família, evidenciado 

por desenhos que representavam suas casas e todos os 

membros da família (Figura 2), expressando saudade, tristeza 

e o desejo do retorno ao lar, que está relacionado ao conforto e 

segurança promovido por esse ambiente. 
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Figura 2: Família da criança hospitalizada. 

 
Fonte: dados da experiencia, 2018. 

 

O adoencimento da criança a deixa mais suceptível ao 

choro, medo, angustia e ansiedade além de uma maior 

dependência dos pais. Quando, no processo de adoecimento, 

há a necessidade de hospitalização o seu quadro emocional 

tende a piorar devido a possibilidade do afastamento de casa, 

dos familiares e amigos, a mudança da rotina habitual, a estadia 

em um ambiente hospitalar antes desconhecido e a submissão 

a procedimentos invasivos (GOMES; FERNADES; NÓBREGA, 

2016). 

Um estudo que também analisou o processo de 

hospitalização por meio das expressões gráficas evidenciou 

que a saudade da família é o sentimento mais prevalente 

durante a hospitalização infantil (COSTA; MORAIS, 2017). A 

saudade do lar e dos amigos também apresentam um papel de 

destaque na vida das crianças hospitalizadas (DIAS, 2015).    
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Toda essa tristeza causada pelo distanciamento 

daqueles que a criança ama só será amenizada com o cuidado 

humanizado pois ajudará a criança a não perder o contato com 

a família (COSTA; MORAIS, 2017). 

Portanto a equipe de enfermagem deve tornar agradável 

a estadia da criança e do acompanhante no hospital, realizando 

o estabelecimento de vínculo e confiança, tendo atitudes 

sinceras e verdadeiras, familiarizando e envolvendo os pais e a 

criança no processo de cuidado, tudo isso, são requisitos 

fundamentais para o sucesso da relação entre 

criança/acompanhante/equipe de enfermagem (GONÇALVES 

et al., 2017).  

O envolvimento familiar no cuidado segundo Ribeito et 

al. (2017) é dificultado pelo fato de o âmbito hospitalar exigir da 

família/acompanhante ações e comportamentos distintos 

daqueles realizado em domicílio no cuidado a criança, resultado 

em uma limitação de ações e geração de sentimentos de 

impotência.   

Contudo, o familiar/acompanhante cuidador se 

reconhece como protagonista e referencia no cuidado a criança 

pois “Realiza controle no hospital, cuida da segurança da 

criança e apresenta-se como fonte de informações sobre a 

criança para a equipe de saúde” (CHAGAS et al., 2017, pág. 

16). 

Neste sentido, é necessário a realização de uma sala de 

conveniência para inserir os familiares/acompanhantes no 

processo de cuidado além disso é fundamental mantê-los 

informados sobre o tratamento, procedimentos, esclarecer 

dúvidas, transmitir segurança, valorizar o conhecimento prévio 

do cuidador para que entendam sua posição quanto 
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coparticipantes do cuidado a criança hospitalizada (RIBEIRO et 

al., 2017). 

3) Sentimentos positivos frente a hospitalização, as 

crianças se desenhavam sorrindo (Figura 3), demonstrando 

felicidade, alívio e confiança na equipe por descobrir a doença, 

poder tratar, melhorar a saúde e caminhar para a recuperação 

e alta hospitalar, mesmo passando por muitos desafios.  

É importante estimular esses sentimentos positivos nas 

crianças hospitalizadas, visando a melhoria do cuidado a 

criança e a família. A hospitalização é um momento difícil, e é 

necessário o apoio da equipe de saúde multiprofissional, em 

ambiente hospitalar.  

A figura demonstra um ponto positivo na assistência de 

enfermagem utilizando o BTC, é primordial o uso dessa 

modalidade de brinquedo nesse processo de hospitalização 

infantil. 

Os sentimentos de alegria são difíceis de se encontrar 

em crianças hospitalizadas, contudo, tais sentimentos surgem 

devido a compreensão do processo de adoecimento, da 

hospitalização e do significado que é dado a doença, partindo 

das limitações que surgem na vida da criança (COSTA; 

MORAIS, 2017). 

Além disso, a alegria está associada ao desenvolvimento 

de bons relacionamentos com a equipe envolvida no processo 

de cuidado da criança para alcançar sua recuperação, bem 

como as atividades lúdicas desenvolvidas no hospital, as 

orientações dadas sobre os procedimentos que iriam passar, a 

sua colaboração com a equipe e a alta hospitalar (DIAS, 2015).  

 

  



BRINQUEDO TERAPÊUTICO CATÁRTICO: OS SENTIMENTOS DE CRIANÇAS 

EXPRESSOS EM DESENHOS 

 
 

Figura 3: Autoretrato da criança sorrindo. 

 
Fonte: dados da experiencia, 2018. 

 

O estudo de  Alcântara et al. (2016) evidenciou que após 

a realização de atividades lúdicas nas crianças hospitalizadas 

a alegria proporcionou alterações nos sinais vitais da criança, 

resultado em aumento nos níveis pressóricos e diminuição da 

dor, sendo alterações fisiológicas benéficas para a 

recuperação, respondendo com aumento no nível de energia e 

expressão facial sorridente.  

Proporcionar alegria a criança hospitalizada é de suma 

importancia pois é um recurso tereapêutico que desenvolve um 

ambiente hospitalar mais leve e diminui o estresse e as 

experiências traumáticas vivenciadas na hospitalização, 



BRINQUEDO TERAPÊUTICO CATÁRTICO: OS SENTIMENTOS DE CRIANÇAS 

EXPRESSOS EM DESENHOS 

 
 

melhorando seu estado emocional e a monimização da dor 

(ALCÂTARA et al., 2016). 

A humanização da assistência a criança hospitalizada é 

um meio que viabiliza o desenvolvimento dos sentimentos de 

felicidade tendo em vista, que essa humanização no âmbito 

hospitalar é caracterizada pala adoção de maneira lúdicas de 

comunicação com a criança, pois o brincar fortalece o bem-

estar mental, social e emocional (PEREIRA et al., 2018). 

Pereira et al. Pág. 082 (2018) ainda afirma que o 

Brienquedo terapêutico é um método para “conhecer as 

reações e sentimentos manifestados pela clientela pediátrica no 

ambiente hospitalar”, subsidiando a prática profissional integral 

e humanizada.   

 

CONCLUSÕES  

 

Os desenhos permitiram que as crianças pudessem 

externar seus sentimentos, tanto positivos quanto negativos 

diante à hospitalização, de forma lúdica, interativa e dialogada, 

sem se darem conta de que estavam, na verdade, realizando 

uma catarse. Para as responsáveis que as acompanhavam, 

foram momentos de grande importância para acerca do período 

de hospitalização dos seus filhos.   

O BT é uma estratégia primordial para os profissionais 

da pediatria, em especial, os enfermeiros. O BT oferece suporte 

para as atividades a serem realizadas pela equipe de saúde 

durante o período de hospitalização.  

Mediante o uso do BT, a criança expressa seus 

sentimentos, e coloca para fora de seu corpo, os seus 

verdadeiros sentimentos durante aquele período sensível em 

que se encontra. A instituição de saúde precisa oferecer o apoio 
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para a efetivação do BT, sabendo que é uma ferramenta para o 

cuidado qualificado.  

 Esta experiencia trouxe consigo a importância que é a 

utilização do BT nos ambientes de saúde, e que esta 

terapêutica alcança a família, acompanhantes e profissionais de 

saúde envolvidos com a criança.  

O BT faz parte da assistência de enfermagem 

humanizada, é sempre relevante pesquisas que contribuam 

para a melhora do cuidado em saúde da criança. Mediante o 

uso do BT a criança expõe aquilo que está sentindo no 

momento hospitalar e em todo o contexto que está inserido. 

      O enfermeiro precisa praticar uma assistência de 

excelência quanto a criança e sua família, sabendo que eles 

são os atores principais do processo de enfermagem e saúde. 

      É importante a publicação de experiencias voltadas a 

esta temática, sabendo que a troca de saberes em saúde da 

criança é uma estratégia de ensino a saúde. 

      Os enfermeiros devem capacitar-se quanto ao uso do 

BT, e implementar em seus serviços de saúde, para que possa 

ser perpetuado o cuidado humanizado em enfermagem. 

      É primordial que se leve em consideração os sentimento 

expressos pela criança através do uso do BT, para que se 

posso qualificar a assistência de enfermagem que está sendo 

realizada para aquela criança. 

      Crianças que utilizam o BT em seu período hospitalar 

possuem maior tranquilidade quanto aos procedimentos a 

serem realizados, sabendo que estes procedimentos por 

diversas vezes acabam incomondando as crianças. 

      A assistência de enfermagem está interligada ao 

processo de enfermagem, como um instrumendo do cuidar, 
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sabendo disso, é relevante utilizar a CIPE para compor o 

cuidado em saúde da criança. 

      A enfermagem deve utilizar de recursos metodológicos 

para melhorar a sua assistência em saúde da criança, fazendo 

com que o cuidado seja melhor recebido por ela e por sua 

família. 

      O Cuidar em saúde da criança é imprescindível, é 

preciso ter sensibilidade, amor, e organização para prestar a 

melhor a assistência possível, deve-se levar em consideração 

a patologia apresentada pela criança, o contexto familiar, o 

medo, a ansiedade pelos procedimentos que a criança está 

apresentando naquele momento. 

 Com isso, este estudo alcançou os objetivos propostos 

inicialmente, fazendo a experiência ser enriquecedora  para as 

crianças e para os membros da equipe de saúde, melhorando 

e qualificando o cuidado em saúde da criança na rede 

hospitalar.  

 Estudos que estimulem a humanização são importantes, 

e trazem uma nova direção para saberes e práticas da 

enfermagem hospitalar. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objeto de investigação as 
hortas medicinais e a “Farmácia Viva” que emergiram dos 
debates, planejamentos e execução por um grupo de 
profissionais, pessoas idosas e usuários/as de Unidades de 
Saúde Pública, no período de 1985 a 2010, na cidade de Natal 
RN. Objetivamos compreender e investigar o fenômeno da não 
continuidade, estabelecendo uma relação entre a evolução das 
chamadas práticas integrativas e complementares em saúde e 
a concepção tradicional que permeia essas práticas alinhando-
as ao processo de desativação das hortas medicinais e 
“Farmácia Viva”. À pesquisa, de cunho bibliográfico, se 
fundamenta em Decretos, Resoluções, Regulamentos e Leis 
que preconizaram o novo Modelo de Saúde Brasileira. 
chegando-se a uma Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde. Já a pesquisa de natureza 
“resgate de memória “apresenta uma construção histórica do 
envolvimento com a construção do objeto de investigação. 
Consideramos uma pesquisa de natureza hibrida - experiência 
popular alinhada ao conhecimento científico – e de relato de 
experiencia. No período selecionado para análise tínhamos 
cinco hortas e uma Farmácia Viva. Os motivos alegados para a 
desativação forem: falta de interesse da gestão, conflito de 
interesse, falta de apoio logístico. Enquanto em outros estados 
cresce o número de “Farmácias Vivas”, aqui os serviços 
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municipais de saúde adotam práticas Integrativas e 
complementares, que não fazem parte do nosso acervo 
popular/cultural. 
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Farmácia Viva. Hortas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pensar no uso de plantas com objetivo de prevenir e 

curar doença nos leva a um tempo “tão tão distante” que nossa 

mente não consegue alcançar. Por isso não vamos aqui 

historiar a relação planta medicinal e o ser humano. Vamos 

tentar conduzir o texto em torno do período 1970 a 2019, 

período em que aconteceu toda nossa trajetória em torno das 

plantas medicinais, como saber popular/cultural e científico. 

Há consenso entre os estudos de natureza acadêmica 

que a legitimação e a institucionalização das plantas medicinais 

e fitoterápicos, tiveram início na década de 1980, 

principalmente depois da implementação do Sistema Único de 

Saúde – SUS. Mas consideramos importante não esquecer do 

seu alicerce construído na década de 1970, muito bem exposto 

por Akerele, em 1988 (AKERELE, 1988, p. 356): 
Reconhecendo o valor potencial da medicina 
tradicional para a expansão dos serviços de 
saúde, a Assembleia Mundial de Saúde tomou 
algumas resoluções. Em 1976 dirigiu a atenção 
para a reserva de recursos humanos constituída 
por praticantes da medicina tradicional (Resolução 
WHA 29.72). Em 1977, recomendou com 
insistência aos países para usarem os seus 
sistemas tradicionais de medicina (Resolução 
WHA 30.49). Em 1978, fez um apelo para uma 
abordagem ampla do tema "Plantas Medicinais" 
(Resolução WHA 31.33). Em 1987, a 
Quadragésima Assembleia Mundial de Saúde 
(Resolução WHA 40.33) reiterou os principais 
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pontos das resoluções anteriores e das 
recomendações feitas pela Conferência 
Internacional de Cuidados Primários em Saúde 
convocada pela UNICEF em Alma-Ata, URSS, em 
1978. Esta resolução deu à Organização um novo 

mandato para ações futuras nesta área. 

 
A Conferência Internacional de Cuidados Primários de 

Saúde, em Alma-Ata pode ser considerada o divisor entre a 

atenção primária e as práticas de natureza curativa hospitalar, 

considerando a   Atenção Básica como principal pilar dos 

sistemas nacionais de saúde.   Reflexo da 30ª Assembleia 

Geral da Organização Mundial de Saúde - OMS (em 1977) a de 

Alma-Ata permitiu que o termo “planta medicinal” fosse 

mundialmente e oficialmente reconhecido, além de evidenciar 

que: 
Os cuidados primários de saúde são cuidados 
essenciais de saúde baseados em métodos e 
tecnologias práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente aceitáveis, 
colocadas ao alcance universal de indivíduos e 
famílias da comunidade, mediante sua plena 
participação e a um custo que a comunidade e o 
país possam manter em cada fase de seu 
desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 
automedicação. Fazem parte integrante tanto do 
sistema de saúde do país, do qual constituem a 
função central e o foco principal, quanto do 
desenvolvimento social e econômico global da 
comunidade. Representam o primeiro nível de 
contato dos indivíduos, da família e da 
comunidade com o sistema nacional de saúde, 
pelo qual os cuidados de saúde são levados o 
mais proximamente possível aos lugares onde 
pessoas vivem e trabalham, e constituem o 
primeiro elemento de um continuado processo de 
assistência à saúde (DECLARAÇÃO DE ALMA-
ATA, 1978, p. 1). 
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Os cuidados primários de saúde têm a Atenção Primaria 

a Saúde (APS), como o primeiro contato das pessoas com a 

rede assistencial do sistema de saúde pública. Ela é complexa 

e demanda tomada de decisões para intervenções ampla em 

diversos aspectos, exigindo um conjunto de saberes para que 

possa ser eficiente, eficaz e resolutiva (OLIVEIRA, 2017; 

VALERIA, AZEVEDO, 2014) . Para o Ministério da Saúde 

(BRASIL,2011, p. 28), a Atenção Básica se caracteriza por: 
[...] conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 
redução de danos e a manutenção da saúde, com 
o objetivo de desenvolver uma atenção integral 
que impacte na situação de saúde e autonomia 
das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. E 
desenvolvida por meio do exercício de práticas de 
cuidado e gestão, democráticas e participativas, 
sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. Utiliza 
tecnologias de cuidado complexas e variadas que 
devem auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde de maior frequência e 
relevância em seu território, observando critérios 
de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo 
ético de que toda demanda, necessidade de saúde 
ou sofrimento devem ser acolhidos[...]. 

Quando a Conferência Internacional de Cuidados 

Primários em Saúde recomenda a seus membros que ao 

voltarem aos seus países deem prioridade a medicina 

tradicional, de imediato pensamos que o Brasil iria investir nas 

pesquisas e impulsionar o uso de plantas medicinais, 

principalmente na atenção Básica. O que aconteceu de fato? 



CADÊ A PLANTA QUE ESTAVA AQUI? REVISITANDO HORTAS E “FARMÁCIAS 

VIVAS” NA CIDADE DO NATAL, RN. 

 
 

Para entender a postura brasileira diante dessa realidade 

se faz necessário compreender a época – 1970-1980 – e suas 

nuances. Primeiro o país ainda estava mergulhado no regime 

militar. Tudo tinha que passar pelo crivo do governo. A censura 

imperava, mas, por outro lado ainda vivíamos nas 

efervescências do final da década de 1960. 

Movimento hippie, contracultura, New age, Era de 

Aquário. O chá de erva cidreira, o xarope de cebola branca, a 

reza para olhado ou quebrande, a parteira, coisas que faziam 

parte do ritual caseiro, familiar e comunitário foram 

paulatinamente sendo substituído pelos “fitoterápicos 

importados ou não”, macrobiótica, shiatsu, do-in, acupuntura, 

Reik e dolas. Procurávamos um novo modelo de consciência 

moral, psicológica e social. Procurávamos o envolvimento com 

a natureza, com o cosmo e todas as suas multidimensões 

através das práticas alternativas importadas. Podíamos não 

entender nada de inglês, francês, espanhol ou italiano, mas 

cantar nessas línguas era chique e sensual. Em vez de Asa 

Branca (Luiz Gonzaga) fizemos de Imagine (John Lennon) 

nosso Hino Nacional. 

O movimento hippie e a chamada nova era (New Age) tiveram 

papéis fundamentais para a divulgação e utilização dos 

métodos de tratamento e cura das medicinas tradicionais, 

principalmente as do oriente. Os hippies recusavam a 

sociedade de consumo e a família tradicional; admiravam a 

cultura oriental; vestiam roupas indianas e apreciavam a 

alimentação natural. Eram socialistas utópicos e anarquistas 

pacifistas. Foram importantes para as mudanças culturais e de 

comportamento. Numa perspectiva mais ampla romperam com 

a cultura dominante e institucional através de um modo de vida 
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com condutas, atitudes, linguagem e sensibilidade alternativa 

ao sistema (ABRANTES, 2018; KAMISKI, 2016) 

De um modo geral, podemos inferir como principais 

características dos movimentos citados no parágrafo anterior, a 

valorização da natureza, a luta pela paz, a vida comunitária; o 

vegetarianismo e as práticas de saúde e religiosas orientais, 

entre outras. Além disso, contribuíram de forma significativa 

para que, no Brasil, houvesse uma maior aceitação das 

terapêuticas alternativas importadas, preterindo-se as daqui. 

 Mas, de lá para cá, tivemos mudanças significativas como o 

envelhecimento da população associado a novas necessidades 

em saúde, a obesidade, o cenário protagonizado pelas 

arboviroses, os danos causados pelo uso de medicamentos, as 

depressões, a mortalidade entre jovens por causas evitáveis e 

a judicialização da saúde, entre outros (BRANDÃO, 2018; 

JORGE JOÃO, 2018) 

Paralela a medicina alternativa (termo usado na época) surgia, 

nas décadas de 1980 e 1990, as hortas medicinais e, 

posteriormente, as Farmácias Vivas, idealizadas pelo professor 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), Dr Francisco José de 

Abreu Matos (BRASIL 2006c, MATOS, 2007, SANTOS,  

FONSECA, 2019). 

Na época existiam duas correntes de pensamento acadêmico: 

uma de natureza mais popular/cultural, enriquecida pelas 

pesquisas etnobotânicas, pela pastoral da saúde e, aqui no 

Nordeste, pelo Centro Nordestino de Medicina Popular tendo 

como principal mentor o Dr. Celerino Carriconde. A outra, “mais 

científica”, mais preocupada em conhecer os efeitos tóxicos das 

plantas, mais ligada aos laboratórios de medicamentos 

fitoterápicos.  
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Com estas duas correntes temos dois produtos de uma mesma 

raiz (planta): a erva in natura conhecida como planta medicinal, 

entre outras, e a erva processada conhecida como fitoterápico. 

Uma é um remédio a outra é um medicamento.  

Muitas pessoas, assim como muitos profissionais da saúde, 

consideram estes dois produtos como sendo a mesma coisa. 

Na verdade, um fitoterápico é aquele produto de origem vegetal 

que para ser disponibilizado para uso precisa passar por todos 

os procedimentos como qualquer medicamento. Consideramos 

fundamental neste trabalho apresentar alguns conceitos 

determinados pela Resolução RDC nº 14 (BRASIL, 2006b; 

BRASIL, 2013, p. 2), quais sejam:  
Droga vegetal: planta medicinal ou suas partes, 
que contenham as substâncias, ou classes de 
substâncias, responsáveis pela ação terapêutica, 
após processos de coleta, estabilização, quando 
aplicável, e secagem, podendo estar na forma 
íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada;  
 
Derivado vegetal: produto da extração da planta 
medicinal in natura ou da droga vegetal, podendo 
ocorrer na forma de extrato, tintura, alcoolatura, 
óleo fixo e volátil, cera, exsudato e outros; 
 
Extratos: preparações de consistência líquida, 
sólida ou intermediária, obtidas a partir de matéria-
prima de origem vegetal, preparados por 
percolação, maceração ou outro método 
adequado e validado, utilizando como solvente 
etanol, água ou outro solvente adequado. 
 
Líquido Extrator: líquido ou mistura de líquidos 
tecnologicamente apropriados e 
toxicologicamente seguros, empregados para 
retirar da forma mais seletiva possível as 
substâncias ou fração ativa contida na droga 
vegetal ou planta fresca. 
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Marcador: componente ou classe de compostos 
químicos, tais como, alcaloides, flavonoides, 
ácidos graxos etc., presente na matéria-prima 
vegetal, preferencialmente que tenha correlação 
com o efeito terapêutico, que é utilizado como 
referência no controle de qualidade da matéria-
prima vegetal e dos medicamentos fitoterápicos. 
 
Matéria-prima vegetal: planta medicinal fresca, 
droga vegetal ou derivado vegetal. 

Com essas definições podemos nos apropriar do que é 

essencial em uma horta medicinal – saber que emana do povo 

para o povo – com orientações, consideradas necessárias para 

o uso seguro e eficaz e o que é uma farmácia Viva – saber que 

emana do povo e é transmutada em saber científico para ser 

devolvida para o povo. 

As Farmácias Vivas idealizadas pelo professor Dr. Francisco 

José de Abreu Matos, em 1983, com a proposta de levar às 

comunidades a preparação de fitoterápicos, prescrição e 

dispensação na rede pública de saúde, assim como a  

orientação sobre o uso correto de plantas medicinais e 

preparação de remédios caseiros, garantindo a eficácia e 

segurança, baseado em hortos medicinais constituídos por 

plantas  com certificação botânica (BANDEIRA, 2012; BRASIL, 

2006a, 2007, 2008; MATOS, 2002, 2007, SANTOS, FONSECA, 

2019) 

A Farmácia Viva foi instituída pelo Ministério da Saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante a Portaria 

MS/GM nº 886/2010 como um modelo de farmácia no contexto 

da Assistência Farmacêutica Nacional (BRASIL, 2010;). 

Ademais temos a RDC Nº 18, de 3 de abril de 2013, que dispõe, 

entre outros dados relevantes, sobre as boas práticas de 

processamento, armazenamento, preparação e dispensação 
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de produtos magistrais e oficinais de plantas medicinais e 

fitoterápicos em Farmácias Vivas”(BRASIL, 2013). 

Com o objetivo de garantir à população brasileira o 

acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e dos 

fitoterápicos, o Ministério da Saúde elaborou 17 diretrizes das 

quais destacamos (BRASIL, 2006a, p21):  
Regulamentar o cultivo; o manejo sustentável; a 
produção, a distribuição, e o uso de plantas 
medicinais e fitoterápicos, considerando as 
experiências da sociedade civil nas suas 
diferentes formas de organização. 
Promover a Formação técnico-científica e 
capacitação no setor de plantas medicinais e 
fitoterápicos. 
 Incentivar a formação e capacitação de recursos 
humanos para o desenvolvimento de pesquisas, 
tecnologias e inovação em plantas medicinais e 
fitoterápicos. 
Fomentar pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e inovação com base na biodiversidade brasileira, 
abrangendo espécies vegetais nativas e exóticas 
adaptadas, priorizando as necessidades 
epidemiológicas da população. 
Promover a interação entre o setor público e a 
iniciativa privada, universidades, centros de 
pesquisa e Organizações Não Governamentais na 
área de plantas medicinais e desenvolvimento de 
fitoterápicos. 
 Promover a adoção de boas práticas de cultivo e 
manipulação de plantas medicinais e de 
manipulação e produção de fitoterápicos, segundo 
legislação específica. 
Promover a inclusão da agricultura familiar nas 
cadeias e nos arranjos produtivos das plantas 
medicinais, insumos e fitoterápicos. 

A construção da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) iniciou-se a 

partir do atendimento das diretrizes e recomendações de várias 

conferências nacionais de saúde e das recomendações da 
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Organização Mundial da Saúde (OMS) (ANTONIO, TESSER, 

MORETTI-PIRES, 2013; ARAGÃO, 2013, BRASIL, 2015; ) 

Nesta breve narrativa sobre os caminhos percorridos 

pelo Ministério da Saúde e outros setores públicos para tornar 

o país um lugar mais saudável, o que se observa na realidade 

é uma medicalização social associada a toda essa 

transformação sociocultural, cientifica, política e econômica 

depois da declaração de Alma-Ata.  

A saúde para todos no ano 2000 não aconteceu. Os 8 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, entre 2000 e 2015 

não foram atingidos. Mas seguimos como a canção do Gilberto 

Gil: “Andar com fé eu vou, que a fé não costuma "faiá"” e 

projetamos uma nova Agenda de Ação até 2030, acreditando 

que estamos criando novo modelo global para acabar com a 

pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, 

proteger o meio ambiente e combater as alterações climáticas. 

Em um mundo cada vez mais doente onde um simples mosquito 

é capaz de transmitir vários doença como e onde estaremos em 

2030?  

Por fim, este trabalho que tem por objeto de investigação 

as hortas medicinais e a “Farmácia Viva” que emergiram dos 

debates, planejamentos e execução por um grupo de 

profissionais, pessoas idosas e usuários/as de Unidades de 

Saúde Pública, no período de 1985 a 2010, na cidade de Natal 

RN, objetiva compreender e investigar o fenômeno da não 

continuidade, estabelecendo uma relação entre a evolução das 

chamadas práticas integrativas e complementares em saúde e 

a concepção tradicional que permeia essas práticas alinhando-

as ao processo de desativação das hortas medicinais e 

“Farmácia Viva”. 
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MATERIAIS E MÉTODO´ 

 

Trata-se de um estudo de natureza hibrida, onde a 

narrativa da literatura vai sendo envolvida com a narrativa 

“resgate da memória” permitindo a quem ler e a quem escreve  

atualizações nos assuntos particularmente escolhidos, sem 

limitar-se a um referencial recente e pobre de informações 

históricas. O cenário da pesquisa foi composto por quatro 

hortas medicinais e uma Farmácia Viva, localizadas em uma 

instituição de Longa permanência para pessoas idosas (ILPI), 

um Centro de Convivência para pessoas idosas, uma Escola 

Técnica de Nível Médio, uma Policlínica e uma Unidade de 

Atenção a Saúde da Família (a Farmácia Viva) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nosso envolvimento com a terapêutica natural vem de longa 

data. Aprendemos com nossas mães e, principalmente, com as 

nossas avós que cuidar de uma pessoa doente ou evitar que 

ela adoeça é, na verdade, uma verdadeira arte. Enquanto 

estudantes do curso de enfermagem e posteriormente como 

docentes nos deparávamos com pacientes que, sem suportar a 

dor, rogava-nos por um “chazinho”, ou com mulheres que após 

o parto tomava, as escondidas, a sua Água Rabelo 

Da pesquisa do mestrado surgiu nossa primeira horta 

medicinal em um Abrigo (ILPI) da cidade. Investigamos, sob a 

orientação do professor Dr. Lauro Xavier Filho como os idosos 

e as idosas trataram e tratavam suas doenças. Das 100 

pessoas entrevistadas (50 homens e 50 mulheres) apenas uma 

não havia tomado “remédio do mato”. As demais começaram a 
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usar “remédio de farmácia” depois que vieram morar no Abrigo 

(OLIVEIRA, 1989)   

 Estávamos na metade da década de 1980 e ainda não 

havia nenhuma política pública mais ousada nessa área. 

Todavia contávamos com um instrumento poderoso: a Central 

de Medicamentos (CEME), criada pelo Decreto n.º 68.806, de 

25 de junho de 1971(BRASIL, 1971) e desativada pela Medida 

Provisória n.º 1.576, de 5 de julho de 1997 (BRASIL, 1997). A 

Portaria MS/GM nº 212/1981, no item 2.4.3, definiu o estudo das 

plantas medicinais como uma das prioridades de investigação 

clínica (BRASIL, 1988; . Em 1882 foi então criado o Programa 

de Pesquisa em Plantas Medicinais da Central de 

Medicamentos (PPPM/CEME) (BRUMNE, MOSEGUI, VIANA, 

2012). 

Tendo como instrumento a seleção de plantas já 

estudada e aprovada pela CEME, um grupo de idosos ociosos, 

conhecedores de agricultura e de “remédios caseiros” e uma 

instituição pronta para ajudar a EMATER- (Instituto de 

Assistência Técnica e Extensão Rural) construímos nossa 

primeira horta. Organizamos uma escala para os cuidadores de 

modo a ter sempre uma pessoa a cuidar dela. Optamos pelo 

plantio de ervas aromáticas como Hortelã (Mentha piperita), 

Manjericão (Ocimum basilicum), Alecrim (Rosmarinus officinalis 

L.), Arruda (Ruta graveolens), Malva-rosa (Malva sylvestris), 

Capim Santo (Cymbopogon citratus), Falso Boldo (Plectranthus 

barbatus), Sálvia (Salvia officinali), Endro (Anethum graveolens 

L.),  entre outras, abaixo representada pela Figura 1 
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Figura 1. Horta na Instituição de Longa Permanência. 
 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

No Centro de Convivência para pessoas idosas, também 

contamos com a ajuda da EMATER. Organizamos os canteiros 

para as ervas aromáticas e de tempero e plantamos outras de 

maiores porte como Romã (Punica granatum), 

Valeriana (Valeriana officinalis), Erva-de-são-joão (Hypericum 

perforatum), Sene (Senna alexandrina), Goiabeira (Psidium 

guajava), Babosa (Aloe vera), Noni (Morinda citrofolia Linn, ), 

entre outros, aqui representadas na Figura 2 
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Figura 2.  Centro de Vivência Marly Sarney. Natal RN 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

  
Na Policlínica contamos também com a ajuda da 

EMATER, mas as hortas estavam mais voltadas para a 

alimentação. Era mantida pelo grupo Hiperdia (diabetes e 

hipertensão) e fazia parte do nosso projeto de extensão; 

“Projetos Integrados de vigilância à saúde: responsabilidades 

compartilhadas, quando trabalhávamos o ensino, a pesquisa e 

a extensão em parceria com outras universidades, as escolas, 

a Policlínica (também funcionada como Atenção Básica), o 

Conselho Comunitário, o comércio e a população do bairro. A 

Figura 3 representa as hortas da policlínica 
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Figura 3. Hortas da Policlínica 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

Na Escola Técnica não tínhamos o menor controle sobre 

as plantas medicinais e nutricêntricas. Os canteiros foram 

organizados por estudantes e um professor da escola, que era 

membro do nosso grupo de estudo de plantas medicinais. Foi, 

na verdade um campo de apoio e aprendizado para este grupo 

A Farmácia Viva de Natal, RN, mostrada na Figura 4, foi 

financiada pela Fundação Kellogg, em parceria com a UFRN e 

a prefeitura, trabalhando-se com a lógica da 

multiprofissionalidade como orientação da formação, 

buscando-se superar a dicotomia entre os serviços de saúde e 

academia, valorizando os serviços para a execução dos 

componentes curriculares. É importante frisar que foi um projeto 
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relevante, mas que contou com pouca atuação da Secretaria 

Municipal de Saúde e da própria Universidade. Nos vem à 

memória que, na época, justificávamos o interesse da Kellogg 

em aumentar a venda de seus produtos e outras conjecturas 

que consideramos deselegante – não como falta de ética – 

expor aqui. A bem da verdade, a Fundação tem projetos sociais 

em toda a América Latina e Caribe, países que formam um 

bolsão de pobreza e, desde 1942, se dedica ao 

desenvolvimento das profissões da área de saúde, 

especificamente a Enfermagem, como revela Kisil, em 

um artigo publicado em 1993 e Silva (1999).   

 

Figura 4. Farmácia Viva. Unidade Básica de Saúde  

 
Fonte:Acervo pessoal da autora 

 

Entre as atividades desenvolvidas pela Farmácia Viva, 

estava a disponibilização da fitoterapia no SUS, 

compreendendo a aquisição, manipulação, produção e 

distribuição de fitoterápicos na forma de tinturas, extratos e 
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xaropes. pomadas, géis, sabonetes, entre outros. Lembrando 

que elas objetivam, principalmente, produzir o fitoterápico que, 

conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), é um 

medicamento tecnicamente elaborado, empregando-se 

exclusivamente matérias-primas ativas vegetais com finalidade 

profilática, curativa ou para fins de diagnóstico, com benefício 

para o usuário. 

.Na perspectiva de implantação de projetos de Farmácia 

Viva deve-se ter um planejamento de ações com qualificação 

de profissionais de saúde; orientação da finalidade do programa 

à população; orientação ao uso correto de plantas medicinais, 

uma vez que a Farmácia Viva pode incentivar a automedicação 

indiscriminada; educação nas escolas e divulgação nos meios 

de comunicação (BRASIL, MATOS, 2002, 2007). Na medida do 

possível, usar prontuário padronizados de modo a favorecer a 

pesquisa e melhorar, cada vez mais os conhecimentos e o 

atendimento.  

Enquanto o Ministério da Saúde limita nosso trabalho 

com as plantas medicinais, ele cria estratégias complexas, que 

não atenderá grande parte da população, como as 29 Práticas 

Integrativas e Complementares (PICS) oferecidas pelo SUS 

(BRASIL, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Neste trabalho foram apresentados os elementos 

principais que nortearem os objetivos da pesquisa. Ao observar 

a evolução da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, assim como a  Política Nacional de Prática 

Integrativas e Complementares em Saúde e seus 

desdobramentos, inferimos que há uma valorização maior das 
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alternativas e complementares importadas (yoga, 

auriculoterapia, acupuntura, massoterapia),  por parte do 

estado, do município e da UFRN, mesmo que estas sejam 

insuficientes para atender a real demanda e não façam parte, 

originalmente, da cultura do nosso povo.   

Também constatamos uma ausência da   participação do 

terceiro setor junto aos programas aqui estudados, cabendo 

aos municípios criarem mecanismos legais de parceria público-

privada. A situação reflete o desinteresse dos gestores que não 

deram sequência ao projeto das hortas e da Farmácia Viva. 

Sobre esta foi um gasto grande da Fundação Kellogg, um 

desperdiço de material de laboratório e sem benefício para as 

pessoas atendidas pela Unidade Básica.  

 Enquanto vários estados e municípios apresentam o 

crescimento e a valorização das Farmácias vivas (ACRE, 2019; 

FIGUEREDO, GURGEL, GURGEL JÚNIOR,2014), Natal não 

tem, sequer, dados que nos ajude a compreender esse 

fenômeno  

Concordamos com Telesi Junior (2016, p.100) ao afirmar 

que o uso das práticas integrativas e complementares no SUS 

merece reflexão, principalmente “quando se investiga o sentido 

de sua adoção na política nacional de um país como o Brasil”, 

que já investiu muito em recursos tecnológicos sofisticados e 

dispendiosos. Nesse contexto, as práticas integrativas e 

complementares são também, em nossa visão, tão sofisticadas 

e dispendiosas para quem dela faz uso uma vez que estar à 

disposição de uma porção ínfima da população brasileira  

Não comungamos totalmente com a visão de Telesi 

Junior (2016) quando ele faz uma relação entre a aprendizagem 

de outra técnica e a necessidade de afirmar-se uma identidade 

de cuidado oposta ao modelo dominante.  
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Considerando as práticas integrativas e complementares 

importadas e as plantas medicinais é preciso saber recuar 

naquelas pois demanda tempo e dinheiro para um aprendizado 

que, de fato, prepare o profissional e avançar nestas que 

tradicionalmente já conhecemos. 

Na contramão das plantas medicinais as práticas 

integrativas e complementares avançam – a passo lentos – no 

município de Natal.  Enquanto isso no cenário brasileiro, 

conforme informa o Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) 2.160 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) disponibilizaram 

fitoterápicos ou plantas medicinais no ano de 2017. 

Transformando essa relação (plantas medicinais x 

fitoterápicos x Unidade Básicas) temos: 260 (12,0%) ,  

disponibilizam planta in natura, ou seja na forma em que ela 

estar no mundo; 188 (8,7%) a droga vegetal; 333(15,4%) o 

fitoterápico manipulado e 1.647(76,2%). o fitoterápico 

industrializado. Inferimos que 258 (11,9%) de USB revelaram-

se disponível a mais de um método.  

Os dados do Ministério da Saúde ainda indicam que   a 

Farmácia Viva está instalada em oitenta municípios (1,4% do 

total de municípios brasileiros), embora o Sistema de 

Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) tenha 

informado que, em 2017, 1.794 estabelecimentos da Atenção 

Básica, distribuídos em 1.145 municípios (20,5%) registraram 

66.445 atendimentos de Fitoterapia (BRASIL, 2018). 

Destarte, retomamos a pergunta título deste trabalho: 

Cadê a planta que estava aqui? Obtivemos as seguintes 

respostas: no abrigo os dois canteiros de hortas e as demais 

plantas medicinais, distribuídas aleatoriamente, foram, a pedido 

da nova gestão, desativados (isso em 1990) por causa dos 

constantes desentendimentos entre os idosos. 
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No Centro de Convivências estava havendo “briga e 

roubo” entre os idosos:” alguém se apropriou das ervas do outro 

que, zangado, destruiu tudo”. Os canteiros de hortas duraram 

de 2003 a 2007. A dinâmica custo-benefício era processada 

entre as pessoas idosas, ficando o Centro responsável por 

ceder o espaço. Também foi desativada durante uma transição 

de gestão, embora a atual venha tentando construir uma horta. 

O mesmo processo aconteceu na Policlínica: a horta, 

cujo lucro era para ficar disponível para o grupo HIPERDIA, 

tornou-se propriedade particular de alguns membros, que não 

utilizavam o “apurado” para comprar adubo e sementes. Já a 

Farmácia Viva durou em torno de dois anos seu funcionamento 

satisfatório. O acordo institucional firmado entre a UFRN, a 

Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Kellogg foi 

desrespeitado pelas instituições públicas. 

Isso mostra a importância do terceiro setor gerindo e 

ajudando a gerir projetos sustentáveis, imunes aos caprichos 

de seus usuários e gestores. Quantas pessoais padecem de 

angústia, de depressão e precisam dar um sentido as suas 

vidas? Cuidar de uma horta é como dizia uma idosa da 

Policlínica: é aqui onde me sinto viva, onde não morro de 

tristeza por causa da ausência de minha filha e meu neto. 

Portanto, as hortas e a Farmácia Viva foram desativadas 

levando com elas uma ótima oportunidade para a troca de 

saberes e do real Cuidados Primário de Saúde 
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RESUMO: As úlceras venosas (UVs), decorrentes da 
insuficiência venosa crônica,  são lesões que acometem os 
membros inferiores e caracterizam-se pelos altos índices de 
cronicidade e recidivas, evidenciando elevados gastos à saúde 
pública. Sua frequência na população está relacionada com a 
associação de outras patologias e características 
sociodemográficas. Objetivou-se comparar os perfis 
sociodemográficos, de saúde e assistência de adultos e idosos 
com úlcera venosa acompanhados nas unidades básicas de 
saúde do município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Brasil. 
Trata-se de um estudo  transversal e quantitativo. Avaliou-se 54 
pessoas com úlcera venosa provenientes das unidades de 
saúde dessa pesquisa, mediante caracterização 
sociodemográfica, de saúde e de assistência, por meio de 
questionários. Utilizou-se o teste não paramétrico de Pearson 
Qui-quadrado e o teste exato de Fisher. Obteve-se significância 
na variável escolaridade (ρ = 0,023) e todas as orientações 
relacionadas à assistência (ρ = 0,002). Assim, foi conferido à 
população idosa o grau de escolaridade baixo que prejudica a 
compreensão da patologia, bem como, dos cuidados a serem 
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efetuados. Os idosos receberam menos orientações de 
cuidados quando comparados aos adultos, mas seus perfis 
gerais foram semelhantes. Por fim, evidencia-se a importância 
da atuação da enfermagem em atender e orientar esses 
pacientes como forma de melhorar a sua qualidade de vida e 
vivência com a família, reduzindo os agravos. 
Palavras-chave: Úlcera venosa. Atenção primária à saúde. 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A úlcera venosa (UV) é a complicação mais significante 

de uma insuficiência venosa crônica, sendo esta caracterizada 

pelo déficit no retorno sanguíneo associada à hipertensão 

venosa. Trata-se de uma lesão que  acomete os membros 

inferiores levando a destruição da epiderme, derme e tecidos 

mais profundos (SOUZA, 2019). 

Estas úlceras são, geralmente, superficiais e irregulares, 

trazendo em sua especificidade tecidos de granulação e fibrina 

(TEIXEIRA et al, 2019). Diante de seu caráter recidivo, as UVs 

denotam prejuízo na qualidade de vida de adultos e idosos que 

são acompanhados, durante meses ou anos, pela lesão. As 

alterações físicas, de bem estar pessoal e autoestima são 

evidenciadas por mudanças na mobilidade, no autocuidado, no 

lazer e nas relações sociais (SOUZA, 2019). 

Segundo Tavares et al (2017), o predomínio das úlceras 

venosas na sociedade acompanha o aumento da população 

idosa. Nessa perspectiva, estimativas revelam que nas 

próximas décadas haverá um crescimento de 841 milhões para 

dois bilhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo até 

2050. O crescimento desse grupo populacional é acompanhado 

pela prevalência de doenças crônicas, assim como pelo 
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aumento da presença de úlceras. Esta problemática sucede 

uma série de mudanças que a senescência trás, como as 

alterações nas células, tecidos e órgãos, que são riscos para o 

aumento de perda da integridade da pele e posterior 

aparecimento da úlcera (SANTOS et al, 2019; TAVARES et al, 

2017).  

Essa patologia é considerada um problema grave de 

saúde pública, pois demanda um elevado custo por paciente já 

que, diante da cronicidade da doença, o tratamento é 

prolongado e necessita de constantes cuidados da equipe 

multiprofissional. Assim, afetam negativamente aspectos de 

vida diária e, por vezes, reduz a produtividade do indivíduo no 

trabalho, contribuindo também para ocorrência de 

aposentadoria precoce (SANTOS et al, 2019; TAVARES et al, 

2017). 

Teixeira et al (2019) trás que os principais fatores de 

risco relacionados com surgimento de úlcera venosa são: idade 

avançada, obesidade, antigos ferimentos nas pernas, trombose 

venosa profunda, flebite e doenças crônicas não 

transmissíveis.  

A enfermagem tem um papel crucial no tratamento 

dessas lesões, já que esses profissionais, baseados por 

evidências científicas, são capacitados para avaliar a ferida e 

escolher os produtos e procedimentos mais adequados. Como 

medida preventiva, o enfermeiro da atenção primária realiza 

visitas domiciliares para continuidade do seu cuidado, 

fornecendo, além dos serviços prestados, a educação em 

saúde como forma de prevenir agravos ao paciente assistido 

(SANTOS et al, 2019; MORAIS; JOAQUIM; CAMACHO, 2017).  

As úlceras venosas (UVs) geram grande sofrimento ao 

indivíduo, por isso a atenção da equipe de saúde não deve estar 
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limitada às problemáticas de um tratamento prolongado, pois 

elas também causam uma série de estímulos negativos como: 

dúvidas, aflições e ansiedade relacionada ao tempo da cura 

(CASTRO, 2017).  

Do ponto de vista de assistência, busca-se orientar a 

elevação dos membros como alternativa para melhora do 

retorno venoso e diminuição da dor que tem sua intensidade 

marcada no fim do dia. Ademais, a terapia de escolha na 

presença de UV é o método compressivo, pois diminui a 

hipertensão e refluxo patológico durante deambulação, além de 

aumentar o retorno venoso profundo. Logo, o profissional de 

enfermagem é responsável pela técnica da terapêutica 

compresssiva, fornecendo pressão correta quando executar o 

curativo. Os valores de base para pressão variam de 35 a 

40mmHg (SILVA, 2016). 

No contexto da assistência de enfermagem qualificada, 

faz-se necessário que o profissional proporcione o autocuidado, 

sendo orientador e gerando autonomia ao paciente para que 

este seja colaborador ativo no cuidado à sua lesão. Para tanto, 

é imprescindível que o enfermeiro desenvolva um trabalho 

holístico com base na clínica do paciente, vislumbrando 

adaptações e maior qualidade de vida ao portador da lesão 

crônica (TEIXEIRA et al, 2019; SOUZA, 2019).  

Nesta perspectiva, este trabalho teve como objetivo 

comparar os perfis sociodemográficos, de saúde e de 

assistência de adultos e idosos com úlcera venosa 

acompanhados nas unidades básicas de saúde do município de 

Parnamirim, Rio Grande do Norte (RN), Brasil. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

  

Trata-se de um estudo transversal com abordagem 

quantitativa, realizado na atenção primária à saúde no 

município de Parnamirim, Rio Grande do Norte (RN), Brasil. A 

cidade dispõe de 30 unidades de saúde família, distribuídas em 

seis distritos que abrangem todo o território. 

Detendo-se aos critérios da pesquisa, o público alvo foi 

composto de pessoas com úlcera venosa (UV) ativa que 

estavam sendo acompanhadas nas Unidades de Saúde da 

Família do município. Deste modo, tornaram-se necessárias 

visitas às unidades de saúde para sondagem do quantitativo de 

pessoas com UV resultando, ao final da pesquisa, em 62 

pacientes. Estes dados foram obtidos com auxílio dos 

enfermeiros e agentes de saúde da família. 

Baseado no quantitativo de 62 indivíduos, pôde-se 

realizar o cálculo do tamanho amostral a partir da fórmula de 

variáveis quantitativas para populações finitas, resultando no 

total de 54 pessoas representantes de todo o território e 

unidades de saúde do município. Para este cálculo foi utilizada 

a seguinte fórmula (OLIVEIRA NETO, 2019):  

𝑛 =
𝑁. 𝛿2. (Z

α
2)

2

 

(𝑁 − 1). (𝐸)2 + 𝛿2. (Z
α
2)

2 

Onde: 

n = tamanho da amostra;  

N = tamanho da população finita (62);  

δ = desvio padrão populacional da variável;  

Zα/2 = valor crítico para o grau de confiança desejado (1,96); E 

= erro padrão (0,05). 
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O estudo contou com 25 pessoas com menos de 59 anos 

(46,3%) e 29 com 60 anos ou mais (53,7%) que caracteriza a 

população idosa, conforme decretado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2015). 

Como critérios de inclusão neste estudo as pessoas 

selecionadas deveriam ter mais de 18 anos de idade, ter pelo 

menos uma úlcera venosa ativa e estar adscrito à alguma 

unidade básica de saúde.  

Os critérios de exclusão determinados foram: úlcera 

completamente cicatrizada, úlcera de origem mista ou não 

venosa, indivíduos que pertencem a áreas de abrangência de 

equipes de saúdes as quais os enfermeiros ou agentes de 

saúde responsáveis encontram-se de licença ou férias no 

momento da coleta. Enfatiza-se este último critério devido à 

dificuldade de localizar os pacientes sem a ajuda destes 

profissionais. 

A coleta dos dados foi feita através de visitas domiciliares 

com acompanhamento dos agentes comunitários de saúde. 

Para tanto, foi utilizado um formulário estruturado de 

caracterização sociodemográfica, de saúde e de assistência 

adaptado (COSTA et al, 2015). A coleta de todas as 

informações durou em média 40 minutos por pessoa.  

Para processamento dos dados e análise estatística, 

utilizou-se os programas Microsoft Excel e o Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. De acordo com as 

variáveis nominais referentes à caracterização 

sociodemográfica, de saúde e assistência, foram aplicados o 

teste não paramétrico de Pearson Qui-quadrado e o teste exato 

de Fisher, objetivando verificar a significância da dispersão 

entre as variáveis comparadas.  
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Segundo Contador e Senne (2016), o teste exato de 

Fisher, proposto em 1925, torna-se necessário pois é mais 

fidedigno quando trabalha-se com tabelas em dimensão 2x2 (2 

linhas e 2 colunas) e com pequenas amostras (<5). Assim, este 

torna-se alternativa ao teste qui-quadrado de Pearson nessas 

ocasiões supracitadas. Para os dois testes foi adotado o 

Intervalo de Confiança (IC) de 95% e significância os achados 

com ρ-valor < 0,05. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com o Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE) nº 65941417.8.0000.5537, atendendo aos 

princípios da Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde que torna obrigatório a aprovação das pesquisas em 

comissões de ética quando estas são realizadas com seres 

humanos (BRASIL, 2012). Ressalta-se, ainda, que todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), declarando os riscos, benefícios e a 

garantia do sigilo das informações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo é composto por uma amostra de 54 pessoas 

com úlcera venosa, sendo 25 pessoas com menos de 59 anos 

(46,3%) e 29 com 60 anos ou mais (53,7%). Após traçado o 

perfil sociodemográfico observou-se na tabela 1 que tanto nos 

adultos quanto nos idosos prevaleceu o sexo feminino (76,6%), 

sem companheiro (a) (59,3%) e com renda per capita de até um 

salário mínimo (96,3%). No que aborda sobre ter ou não uma 

profissão/ocupação, os valores foram equivalentes.  

Destacou-se, ainda, que nos dois grupos populacionais 

prevaleceu o quantitativo de pessoas que tinham estudado até 
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o ensino fundamental, contudo com ρ-valor significante (ρ = 

0,023) por haver menos idosos com escolaridade no nível 

médio ou superior do que os adultos. 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico de pessoas com úlcera 

venosa em Parnamirim/RN, 2018. 

PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO 

< 59 anos > 60 anos Total ρ-

valor n (%) n (%) n (%) 

Sexo 

Feminino 17 (31,5) 26 (48,1) 43 (76,6) 
0,088* 

Masculino 8 (14,8) 3 (5,6) 11 (20,4) 

Estado civil 

Com companheiro 10 (18,5) 12 (22,2) 22 (40,7) 
0,918 

Sem companheiro 15 (27,8) 17 (31,5) 32 (59,3) 

Escolaridade 

Até ensino fundamental 15 (27,8) 26 (48,1) 41 (75,9) 
0,023* 

Ensino médio a superior 10 (18,5) 3 (5,6) 13 (24,1) 

Profissão/ocupação 

Presente 15 (27,8) 12 (22,2) 27 (50,0) 
0,172 

Ausente 10 (18,5) 17 (31,5) 27 (50,0) 

Renda per capita 

Até 1 salário mínimo 25 (46,3) 27 (50,0) 52 (96,3) 
0,493* 

Mais de 1 salário mínimo 0 (0,0) 2 (3,7) 2 (3,7) 

*Teste exato de fisher 
Fonte: própria da pesquisa 

Nesse contexto, Santos et al (2019) revela por meio de 

um estudo quantitativo e descritivo, realizado em dois 

ambulatórios da cidade de Petrópolis/RJ, que a maior parte dos 

entrevistados com úlceras venosas eram do sexo feminino e 

idosos Assim como outro estudo destaca através de uma 

abordagem quantitativa e experimental, que a maior parte da 

população atendida com UV em um ambulatório localizado em 
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Niterói/RJ, era composta por mulheres (52,2%) e idosos 

(53,1%) (JOAQUIM et al, 2016). 

A insuficiência venosa crônica apresenta maior 

incidência em idosos. No entanto, neste estudo verificou-se que 

46,3% dos participantes apresentavam-se com idade inferior a 

59 anos, levando preocupação à equipe de enfermagem, já que 

são números que não se distanciam consideravelmente do 

referentes ao grupo de idosos em questão. Vê-se, desta 

maneira, que indivíduos em uma fase ativa da vida e que 

apresentam atividades laborais rotineiras já estão sendo 

prejudicados, precisando, por vezes,  se afastar do emprego ou 

se aposentar precocemente (JOAQUIM et al, 2016).   

As mulheres idosas são as mais afetadas pelo 

aparecimento dessas lesões que podem estar relacionados à 

gravidez e aos distúrbios hormonais (JOAQUIM et al, 2016). Em 

detrimento das responsabilidades familiares e dos afazeres 

domésticos, estas mulheres priorizam as respectivas tarefas e 

colocam o autocuidado em segundo plano. Dessa forma, o 

enfermeiro responsável, deve investigar se estas questões são 

motivos para cronicidade da úlcera, de forma a ter o 

planejamento familiar como instrumento fundamental para 

correção da terapêutica de sua paciente (SILVA et al, 2014).  

Em relação ao estado civil, para ambas faixas etárias, 

prevaleceu a falta de um companheiro. Diferentemente de 

outras pesquisas onde há predominância de pessoas casadas 

com úlceras (JOAQUIM et al, 2016; TAVARES et al, 2017). O 

apoio familiar é imprescindível para o cuidado e a recuperação, 

mas torna-se comprometido, haja vista que o indivíduo passa a 

ser discriminado pela mudança na aparência, dificuldade de 

locomoção e isolamento social. Ademais, todas essas 
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consequências podem gerar conflitos familiares (JOAQUIM et 

al, 2016). 

Referente a tabela 1, viu-se que 96,3% dos participantes 

tinham renda de até 1 salário mínimo. Essa porcentagem 

remete problemáticas e desgastes familiares diante da busca 

em associar as despesas da família e os gastos inerentes aos 

cuidados e tratamento. Por esse motivo,  o indivíduo com 

característica socioeconômica baixa tem maior probabilidade 

de negligenciar às ações de cuidado, levando a cronicidade da 

lesão. Corroborando com estes resultados, Duffrayer, Joaquim 

e Camacho (2018) revelam, por meio de um estudo quantitativo 

de múltiplos casos, realizado em um ambulatório de Niterói/RJ, 

que 100% dos portadores da lesão crônica tinham renda de 1 a 

2 salários mínimos, sendo 68,8% provenientes da 

aposentadoria. 

O nível de escolaridade foi significante, pois a maioria 

dos idosos demonstraram ter menos acesso aos estudos 

quando comparado aos adultos. Tais dados entram em 

concordância com outros estudos que analisam a escolaridade 

de idosos portadores de UV (VIEIRA; ARAÚJO, 2018; 

CAMACHO et al, 2015; BONFIM et al, 2019). A compreensão 

da doença e dos cuidados necessários, podem ser afetados 

pela baixa escolaridade.  

Desta maneira, as instruções ofertadas pela equipe da 

atenção básica de saúde propiciam um autocuidado mais 

eficaz, principalmente quando são dadas às pessoas com maior 

grau de escolaridade (JOAQUIM et al, 2016; TAVARES et al, 

2017).  

No que diz respeito ao perfil de saúde desses pacientes, 

de acordo com a tabela 2 analisou-se que não houveram 

diferenças significantes quando comparados os adultos e 
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idosos. Assim, o perfil foi evidenciado pela presença de 

hipertensão (61,1%), de dor (83,3%), ausência de diabetes 

(77,8%), por rotina de sono com 6 horas ou mais (88,9%), pela 

ausência de etilismo (98,1%) e tabagismo (85,2%). Ainda 

detaca-se que o tempo da lesão perdurava mais de 6 meses 

(92,6%), evidenciando a cronicidade da úlcera. 

Tabela 2. Perfil de saúde de pessoas com úlcera venosa em 

Parnamirim/RN, 2018. 

PERFIL DE SAÚDE 
< 59 anos > 60 anos Total ρ-

valor n (%) n (%) n (%) 

Hipertensão 

Presente 13 (24,1) 20 (37,0) 33 (61,1) 
0,202 

Ausente 12 (22,2) 9 (16,7) 21 (38,9) 

Diabetes 

Presente 4 (7,4) 8 (14,8) 12 (22,2) 
0,347* 

Ausente 21 (38,9) 21 (38,9) 42 (77,8) 

Sono 

Até 6 horas/dia 1 (1,9) 5 (9,3) 6 (11,1) 
1,000* 

6 horas ou mais/dia 24 (44,4) 24 (44,4) 48 (88,9) 

Etilismo 

Presente 1 (1,9) 0 (0,0) 1 (1,9) 
0,463* 

Ausente 24 (44,4) 29 (53,7) 53 (98,1) 

Tabagismo 

Presente 5 (9,3) 3 (5,6) 8 (14,8) 
0,449* 

Ausente 20 (37,0) 26 (48,1) 46 (85,2) 

Dor 

Presente 21 (38,9) 24 (44,4) 45 (83,3) 
1,000* 

Ausente 4 (7,4) 5 (9,3) 9 (16,7) 

Tempo da lesão atual 

Até 6 meses 1 (1,9) 3 (5,6) 4 (7,4) 0,615* 
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Mais de 6 meses 24 (44,4) 26 (48,1) 50 (92,6) 

*Teste exato de fisher 
Fonte: própria da pesquisa 

Uma pesquisa clínica observacional e transversal, 

analisou pacientes com lesões tissulares provenientes de 

hospital em Niterói/RJ, onde 90% dos 20 entrevistados 

apresentavam hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

(CAMACHO et al, 2014). Utilizando o mesmo método deste 

último, porém com 54 participantes, outro estudo mostrou que 

81,5% do grupo amostral acometido pela úlcera venosa 

também apresentava hipertensão (SANTOS, 2016).  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes são 

fatores que predispõem o aparecimento de uma úlcera e o 

retardo na cicatrização. Sendo a HAS considerada um dos 

maiores fatores de risco para outras doenças crônicas não 

transmissíveis, seu controle efetivo é substancial no tratamento 

das feridas (SANTOS, 2016).  

Os entrevistados desse estudo apresentaram baixa 

incidência de  Diabetes mellitus (DM). Por outro lado, Oliveira 

et al (2019) relata 78 indivíduos com feridas em hospital privado 

de Minas Gerais/Brasil, dos quais 61,54% apresentavam DM. 

Essa doença trás consigo outras comorbidades que facilitam o 

desenvolvimento de uma úlcera como: neuropatia e  

vasculopatia (OLIVEIRA et al, 2019). 

Estudos enfatizam que a dor é uma das maiores 

características das UVs, sendo responsável por interferir nas 

atividades de vida diária e relações sociais (SILVA, 2016). 

Segundo Aguiar et al (2016), a principal dificuldade de viver com 

uma úlcera crônica é a dor, assumindo a função de barreira que 

limita o bem estar físico e psicológico. 

Considerando o paciente que há anos sofre com as 

mudanças no estilo de vida e dor decorrente de uma ferida que 
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não cicatriza, remete para enfermagem a responsabilidade de, 

por meio da assistência, cuidar de maneira integral para 

alcançar uma melhor qualidade de vida ao seu cliente (AGUIAR 

et al, 2016). 

O perfil de assistência às pessoas com UV possibilita 

uma análise mais criteriosa do processo de cuidado da 

população. Dessa forma, verificou-se na tabela 3 que, para as 

duas faixas etárias, a maioria das pessoas realizavam seu 

próprio curativo ou era feito por um cuidador sem treinamento 

(75,9%), os materiais usados no curativo eram inadequados 

(55,6%), a terapia compressiva estava ausente (92,6%), o local 

do tratamento ocorria no domicílio (88,9%) e os pacientes 

faziam tratamento por mais de 6 meses (92,6%). No geral, 

obtiveram mais orientações para terapia compressiva (66,7%) 

e para elevar membros inferiores (MMII) (88,9%), no entanto, 

não receberam para prática de exercícios regulares (57,4%), 

não realizaram o exame doppler vascular (64,8%) e 

consultavam o angiologista menos de quatro vezes ao ano 

(90,7%).  

Nesse contexto, houve significância a variável que 

indicava todas as orientações, onde estavam inclusas: 

orientação para terapia compressiva, para elevar MMII e para 

práticas de exercícios regulares. Dessa forma, constata-se que 

o público de idosos os quais não receberam todas as 

orientações referentes assistência foi maior do que o de 

adultos. 

Tabela 3. Perfil de assistência às pessoas com úlcera venosa 

em Parnamirim/RN, 2018. 

PERFIL DE 

ASSISTÊNCIA 

< 59 anos > 60 anos Total ρ-

valor n (%) n (%) n (%) 

Quem realiza o curativo 
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Paciente/cuidador sem 
treinamento 

19 (35,2) 22 (40,7) 41 (75,9) 

0,991 
Profissional/cuidador 

treinado 
6 11,1) 7 (13,0) 13 (24,1) 

Materiais usados no curativo 

Inadequado 15 (27,8) 15 (27,8) 30 (55,6) 
0,542 

Adequado 10 (18,5) 14 (25,9) 24 (44,4) 

Terapia compressiva 

Presente 0 (0,0) 4 (7,4) 4 (7,4) 
0,115* 

Ausente 25 (46,3) 25 (46,3) 50 (92,6) 

Local de tratamento 

Domicílio 20 (37,0) 28 (51,9) 48 (88,9) 
0,085* 

Unidade de saúde 5 (9,3) 1 (1,9) 6 (11,1) 

Tempo de tratamento 

Até 6 meses 1 (1,9) 3 (5,6) 4 (7,4) 
0,615* 

Mais de 6 meses 24 (44,4) 26 (48,1) 50 (92,6) 

Orientação para terapia compressiva 

Presente 20 (37,0) 16 (29,6) 36 (66,7) 
0,082* 

Ausente 5 (9,3) 13 (24,1) 18 (33,3) 

Orientação para elevar membros inferiores 

Presente 23 (42,6) 25 (46,3) 48 (88,9) 
0,675* 

Ausente 2 (3,7) 4 (7,4) 6 (11,1) 

Orientação para exercícios regulares 

Presente 12 (22,2) 11 (20,4) 23 (42,6) 
0,456 

Ausente 13 (24,1) 18 (33,3) 31 (57,4) 

Todas as orientações 

Presente 23 (42,6) 15 (27,8) 38 (70,4) 
0,002* 

Ausente 2 (3,7) 14 (25,9) 16 (29,6) 

Doppler vascular 

Presente 7 (13,0) 12 (22,2) 19 (35,2) 
0,305 

Ausente 18 (33,3) 17 (31,5) 35 (64,8) 
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Consultas ao angiologista 

Menos de 4 vezes/ano 23 (42,6) 26 (48,1) 49 (90,7) 
1,000* 

4 vezes ou mais/ano 2 (3,7) 3 (5,6) 5 (9,3) 

*Teste exato de fisher 
Fonte: própria da pesquisa 

O perfil assistencial mostra que os curativos da lesões 

eram feitos pela própria pessoa ou com alguém não treinado e 

em ambiente domiciliar. Esse achado infere uma falha 

significativa no processo de assistência de saúde e pode levar 

à utilização de terapias inadequadas. Consequentemente, sem 

treinamento apropriado para os cuidados, as úlceras tornam-se 

recidivas e interferem na qualidade de vida do portador 

(TORRES et al, 2016; SOUZA, 2019). 

Estudos científicos que corroboram com os resultados 

dessa pesquisa, revelam que a cronicidade é característica da 

úlcera venosa, sendo explicada por ser uma lesão de difícil 

cicatrização e por apresentar um tratamento que demanda 

tempo. Considera-se também, que o perfil sociodemográfico e 

de saúde encontrado interfere significativamente na 

recuperação do paciente, explicando a cronicidade dos casos 

(TAVARES et al, 2017 ; JOAQUIM et al, 2016). 

O doppler vascular é uma técnica que tem como objetivo 

fornecer informações do estado funcional do vaso através da 

ultrassonografia (SAMANTA et al, 2018). Este instrumento é 

indicado logo após aparecimento dos primeiros sinais e 

sintomas para traçar um diagnóstico diferencial  (LÓPEZ et al, 

2018).  

Percebe-se, mediante resultados da pesquisa, que o 

grupo amostral deste estudo não utiliza o método de doppler 

vascular. Outro agravante estabelecido aqui foi a dificuldade 

das pessoas chegarem à atenção secundária para 

acompanhamento com médico angiologista. Essa problemática 
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interfere no quadro clínico, já que este profissional é 

especializado no tratamento de úlceras crônicas (CASTRO, 

2017).   

Utilizando uma abordagem quatitativa e transversal, Dias 

(2017) mostra que 70% das 30 pessoas com doença venosa 

atendidas em hospital universitário de Natal/RN não obtiveram 

orientação para utilização de terapia compressiva. No presente 

estudo, os participantes, apesar de terem recebido orientações, 

não realizavam esse cuidado. 

Um dos cuidados mais releventes é a utilização de 

terapia compressiva que, se bem efetuada, favorece o retorno 

venoso e cicatrização mais rápida (SILVA, 2016). Estudos 

semelhantes a este mostram que, apesar da importância para 

manutenção da lesão, os cuidados com as UVs tem baixa taxa 

de adesão levando às recidivas agravantes do quadro clínico, 

atingindo 62,2% dos casos (SILVA et al, 2019). 

O’Brien et al (2017)  comprova por meio de um estudo 

controlado randomizado, a eficácia que os exercícios regulares 

trazem aos portadores de UV, pois aqueles os quais aderiram 

fielmente ao programa de exercícios associado aos outros 

tratamentos, tiveram maior probabilidade de obter a cura e ter 

melhora na funcionalidade. 

Por fim, ainda em relação a tabela 3, os idosos desta 

pesquisa não receberam todas as orientações relacionadas a 

assistência, mostrando significância dentre as porcentagens  

associadas (ρ-valor = 0,002).  

O tratamento da úlcera depende da atuação da equipe 

multidisciplinar que busque, acima de tudo, a integralidade na 

assistência. Por esse  motivo, a equipe de enfermagem trás 

marco fundamental à população atendida na atenção básica, 

pois propicia educação em saúde e cuidados direcionados às 
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feridas. Nesta perspectiva, se os profissionais não são 

capacitados ou não realizam a orientação, a vida do ser 

humano é afetada (CASTRO, 2017).  

 

CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa foi possível comparar adultos e idosos 

com úlcera venosa pertencentes ao município de Parnamirim 

(RN). Os idosos com úlceras venosas demonstraram ter nível 

de escolaridade mais baixo, o que interfere na 

assimilação/efetivação dos cuidados necessários e 

compreensão do próprio quadro de saúde. A segunda variável 

destacada diz respeito a falta de orientações para os idosos 

acerca da assistência onde incluem-se: orientação para terapia 

compressiva, para elevar membros inferiores e para práticas de 

exercícios regulares.  

De maneira geral, o perfil de adultos e idosos é 

semelhante, mostrando que o envelhecimento não é fator 

primordial ao aparecimento dessas lesões, pois a insuficiência 

venosa crônica está associada às características 

sociodemográficas e outras patologias. 

Portanto, nessa perspectiva, a equipe de enfermagem na 

atenção primária à saúde deve atuar mediando a inserção do 

paciente na  atenção secundária e orientado-o acerca das 

intervenções necessárias para cicatrização da lesão. Desse 

modo, irá contribuir para uma melhor qualidade de vida desses 

indivíduos e de sua família, além de prolongar a expectativa de 

vida do paciente e diminuir os custos.  
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RESUMO: Úlceras venosas são lesões de caráter crônico 
causadas por alterações no retorno venoso dos membros 
inferiores. Essa condição afeta a qualidade de vida dos 
indivíduos, alterando várias dimensões da vida como: aspectos 
físicos, funcionais, de saúde mental e social. Objetivou-se 
analisar os aspectos que afetam a qualidade de vida de adultos 
e idosos com úlcera venosa crônica (UV). Trata-se de um 
estudo transversal, quantitativo, realizado em 54 pessoas com 
UV na estratégia de saúde da família de Parnamirim/RN, Brasil. 
Para a coleta de dados utilizou-se: formulário de caracterização 
sociodemográfica e de saúde, o short-form 36 (SF-36) e o 
Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUC). Ambos 
os questionários apresentaram boa consistência e correlação 
entre os domínios. De acordo com o SF-36 a função social no 
adulto e os aspectos emocionais no idoso merecem destaque, 
embora não apresentem relevância estatística. Já no CCVUC o 
domínio mais significante foi a estética. Com isso percebe-se 
que os aspectos mais afetados estão relacionados com o físico, 
a aparência e a função social desempenhada pela pessoa com 
úlcera venosa. Nessa perspectiva, é possível concluir que a QV 
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nos idosos apresentou-se melhor que nos indivíduos adultos, 
significando que sua percepção da QV também é melhor. No 
geral, os indivíduos adultos apresentam uma pior QV nos 
domínios: saúde mental, vitalidade, aspectos emocionais e 
estado geral de saúde. 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Ulcera varicosa. 

Insuficiência venosa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Insuficiência Venosa Crônica (IVC) é uma condição que 

afeta o sistema venoso das extremidades inferiores e pode 

causar várias patologias incluindo dor, edema, mudanças na 

pele e ulceras. IVC é a forma mais avançada das desordens 

venosas e inclui manifestações crônicas como 

hiperpigmentação, eczema venoso, lipodermatoesclerose, 

atrofia branca e úlceras venosas (UV) ativas ou já curadas 

(EBERHARDT; RAFFETTO, 2014).  

Entre as feridas crônicas destacam-se as UV, que são 

feridas causadas por hipertensão venosa e representam um 

avançado estágio da insuficiência venosa crônica. Ciclos de 

repetição de ulcerações são comuns na 17 maioria dos casos, 

seguidos de um demorado processo de cura, culminando em 

recorrência ao longo de décadas (BENEVIDES et al., 2016). 

Este tipo de lesão representa 75% do total de úlceras de 

perna em todo o mundo. Pelas suas próprias características de 

recorrência e cronicidade, este tipo de lesão acarreta diversos 

fatores que comprovadamente influenciam negativamente a 

Qualidade de Vida (QV) das pessoas afetadas, fazendo com 

que seja um importante problema de saúde pública, exigindo 

tratamentos longos e complexos, com mudança no estilo de 

vida (SCOTTON; MIOT; ABADDE, 2014; ARAÚJO, 2014). Além 
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disso, causam também importante impacto socioeconômico, 

pois a de possibilidade de recidiva consome significativa 

quantidade de recursos e pode comprometer a capacidade 

produtiva de uma pessoa (O’DONNELL JR et al., 2014) 

As taxas de falhas na cicatrização são altíssimas e a 

ferida pode causar dor, depressão, baixa autoestima, déficits na 

autoimagem corporal, isolamento social, frustração, raiva, 

ansiedade, prejuízo na atividade sexual e limitações nas 

atividades de vida diárias (ABADDE, 2014). Além disso, quando 

não são manejadas corretamente, cerca de 30% das úlceras 

venosas cicatrizadas recorrem no primeiro ano, e essa taxa 

sobe para 78% após dois anos (KOURIS et al, 2016).  

Apresentar UV é uma condição em que o sofrimento do 

paciente está em proporções muito maiores do que aquilo que 

preenche o olho no exame clínico, representando um declínio 

significativo na qualidade de vida. Por isso, é essencial que o 

cuidado prestado incida sobre os fatores que interferem na 

qualidade de vida do doente, o que vai além dos fatores que se 

concentram apenas no tratamento objetivo de feridas. A 

avaliação holística das necessidades dos pacientes que sofrem 

é, portanto, recomendado para uma ótima gestão no tratamento 

de pessoas com feridas e é de baixo custo (VISHWANATH, 

2014). 

A Organização Mundial de Saúde define a QV como a 

percepção do indivíduo em relação aos seus objetivos, padrões, 

preocupações, expectativas, sua posição na vida e no contexto 

de valores e cultural em que convive (WHOQOL, 1995). 

Quando se avalia a QV e os demais aspectos que estão 

relacionados a ela, torna-se perceptível o impacto que a UV 

pode trazer aos âmbitos psicológico e socioeconômico 

(SANTOS; PORFÍRIO; PITTA, 2009). No entanto, há uma 
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conotação diferente de qualidade de vida para cada indivíduo, 

que é decorrente de sua inserção na sociedade (TORRES et 

al., 2014). 

A prevalência das UVs vem crescendo nos últimos anos 

no Brasil como reflexo do envelhecimento da população. E 

embora sejam escassos os registros dos atendimentos, essas 

úlceras contribuem para onerar os gastos do Sistema Único de 

Saúde (SALVETTI et al., 2014). No Brasil, os cuidados de 

lesões varicosas são prioritariamente prestados na atenção 

primária à saúde, mais especificamente inseridos no modelo de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), o qual responsabiliza 

cada unidade básica de saúde pela prevenção e tratamento das 

lesões da população circunscrita ao território da unidade.  

É possível observar que, de forma corriqueira, o cuidado 

de feridas crônicas ocorre com foco exclusivo na lesão e no uso 

de tecnologias duras e com coberturas que se renovam a cada 

dia no mercado, aumentando consideravelmente o número de 

opções de tratamento que podem ser escolhidos. No entanto, a 

prevenção de complicações, prejuízos na QV e participação 

social das pessoas com UV são cada vez mais esquecidos 

pelos profissionais. Ademais, a terapia compressiva 

multicamadas, padrão ouro no tratamento da UV, pouco é 

utilizada ou mesmo há baixíssima adesão a este tratamento por 

parte das próprias pessoas com lesões venosas (ARAÚJO, 

2014).  

Diversos instrumentos específicos foram desenvolvidos 

para avaliar a qualidade de vida de pessoas com feridas, entre 

eles destacam-se o Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire 

(CCVUQ) e o Medical Outcomes Short-Form Health Survey 

(SF-36). A versão CCVUQ – Brasil possui validade de 

constructo significativa tendo como referência a pontuação total 
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e domínios do SF-36, excelente consistência interna e alta 

correlação na avaliação da reprodutibilidade (AMARAL, 2019).  

Já o SF-36 vem sendo utilizado em estudos no cenário 

nacional e internacional para avaliar doenças crônicas, em 

especial as úlceras venosas (UV),analisando oito domínios da 

saúde que englobam a capacidade funcional, aspectos físicos, 

dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, 

aspectos emocionais, saúde mental e uma questão de 

avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e de 

um ano atrás (TORRES, 2014). 

Aspectos como dor no corpo, atividades domésticas, 

estado geral de saúde, aspecto funcional, estética e interação 

social podem alterar drasticamente a QV do paciente com UV, 

retardando seu processo de cura e, muitas vezes, levando a um 

possível agravamento de seu quadro geral. Logo, a avaliação 

da qualidade de vida deve ser feita por instrumentos de medida 

válidos e confiáveis para reconhecer o impacto da úlcera 

venosa na vida do seu portador (AMARAL, 2019). 

Neste contexto, a QV do paciente e os aspectos a ela 

relacionados devem ser valorizados por todos os profissionais 

de saúde e os tratamentos relacionados a UV devem ter o foco 

no indivíduo de forma humanizada e holística levando em 

consideração o quadro sociocultural onde este vai estar 

inserido. Isso faz com que haja aumento significativo na QV, 

aumenta a confiança do paciente no tratamento e melhora 

diversos aspectos de sua vida e do seu cotidiano. 

Tendo em vista esses elementos, o presente estudo teve 

como objetivo comparar a qualidade de vida em indivíduos 

adultos (até 59 anos) e idosos (60 anos ou mais) que tenham 

UV levando em consideração os aspectos da vida já citados. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa do tipo transversal, 

com abordagem quantitativa, realizada na Atenção Primária à 

Saúde do município de Parnamirim/Rio Grande do Norte. 

Parnamirim é a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, 

pertencente a região metropolitana de Natal, à mesorregião do 

Leste Potiguar e à microrregião de Natal. A cidade conta com 

30 unidades de saúde da família que abrangem todo o território, 

as quais são distribuídas em seis distritos.  

A coleta de dados se deu entre os meses de agosto a 

outubro de 2017 e foi realizada por uma equipe composta por 

cinco profissionais enfermeiros e todos foram treinados 

previamente pela pesquisadora principal, em reuniões 

precedentes ao estudo, onde foram apresentados os 

instrumentos utilizados e a forma correta de aplicar cada um 

deles.  

Para realizar as entrevistas foram feitas visitas 

domiciliares juntamente com os agentes comunitários de saúde 

e a partir de contato prévio com os mesmos. Para cada 

participante a coleta de informações durou em média 40 

minutos. 

Utilizou-se três instrumentos: um formulário estruturado 

de caracterização sociodemográfica, de saúde e de assistência 

(COSTA, 2015); Short Form 36 (SF-36) composto por 36 itens 

distribuídos em oito domínios: aspectos funcionais, aspectos 

físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, 

aspectos emocionais e saúde mental. Estes domínios são 

também agrupados em duas dimensões: saúde física e saúde 

mental. Seu escore varia de zero a 100, em que quanto mais 

próximo de 100 melhor a QV (CICONELLI, 1999); Charing 
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Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ), que avalia QV em 

pessoas com UV, em sua versão traduzida e validada para o 

Brasil. Este instrumento é dividido em quatro domínios: 

interação social, atividades domésticas, estética e estado 

emocional e pode gerar um escore total ou por domínio, ambos 

variando de zero a 100, crescendo negativamente (COUTO et 

al., 2012). 

O público alvo se compôs da população com úlcera 

venosa ativa, acompanhada nas Unidades de Saúde da Família 

da cidade. Para seleção dos participantes da pesquisa, 

inicialmente foram realizadas visitas em todas as unidades de 

saúde para averiguar junto aos enfermeiros e agentes de saúde 

da família o quantitativo de pessoas com úlcera venosa. Ao final 

das visitas nas unidades de saúde foram informados 62 

pacientes.  

As pessoas elegíveis para inclusão neste estudo 

necessitavam ter mais de 18 anos de idade, estar adscrito à 

alguma unidade básica de saúde, ter pelo menos uma úlcera 

venosa ativa. Como critérios de exclusão foram eleitos: úlcera 

completamente cicatrizada, úlcera de origem mista ou não 

venosa, indivíduos que pertencem a áreas de abrangência de 

equipes de saúdes as quais os enfermeiros ou agentes de 

saúde responsáveis encontram-se de licença ou férias no 

momento da coleta, devido à dificuldade de localizá-las sem a 

ajuda destes. 

Ao realizar visitas domiciliares, três pacientes foram 

excluídos por não serem encontrados após três tentativas de 

visitas. Dessa forma, a partir do cálculo para populações finitas, 

foi estabelecido uma amostra de 54 pessoas, representativas 

de todos os distritos e unidades de saúde (figura 1). 
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Figura 1. Formula para o cálculo de populações finitas. 

 

Fonte: (MIOT, 2011) 

Onde,  

n= tamanho da amostra; 

N= tamanho da população finita; 

δ= desvio padrão populacional da variável; 

Zα/2= valor crítico para o grau de confiança desejado (1,96); 

E= erro padrão (0,05). 

Abaixo estão listadas todas as variáveis avaliadas na 
pesquisa bem como suas descrições para uma melhor 
compreensão:  
Quadro 1. Caracterização dos domínios e dimensões que 
compõem o SF-36. 

VARIÁVEIS 
DO SF-36 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS 

Aspectos 
funcionais 

Presença e intensidade de dificuldade 
para realizar atividades rigorosas; 
atividades moderadas; levantar ou 
carregar mantimentos; subir vários 
lances de escada, subir um lance de 
escada; curvar-se, ajoelhar-se, dobrar-
se; andar mais de um km; andar vários 
quarteirões; andar um quarteirão; tomar 
banho ou vestir-se 
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Aspectos 
físicos 

Consequência da saúde física na 
presença ou ausência de diminuição da 
quantidade de tempo que se dedicava ao 
trabalho ou outras atividades; realização 
de menos tarefas do que gostaria; 
Limitações no trabalho ou outras 
atividades 

Dor no corpo 
Presença ou ausência e intensidade de 
dor no corpo e o quanto ela interferiu no 
trabalho 

Estado geral 
de saúde 

Autoavaliação do estado de saúde e 
avaliação da veracidade das afirmações: 
obedeço mais facilmente que outras 
pessoas; sou tão saudável quanto outras 
pessoas; acho que minha saúde vai 
piorar; minha saúde é excelente. 

Vitalidade 
Frequência em que se sente cheio de 
vigor, de vontade, de força; com muita 
energia; esgotado; cansado 

Função social 
Intensidade e frequência de interferência 
dos problemas de saúde nas atividades 
sociais;  

Aspectos 
emocionais 

Consequência da saúde emocional na 
presença ou ausência de diminuição da 
quantidade de tempo que se dedicava ao 
trabalho ou outras atividades; realização 
de menos tarefas do que gostaria; 
Limitações no trabalho ou outras 
atividades 

Saúde mental 
Frequência em que se sente muito 
nervoso; deprimido, calmo e tranquilo; 
desanimado ou abatido; feliz 

Fonte: própria da pesquisa 
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Quadro 2. Caracterização dos domínios e dimensões que 
compõem o CCVUQ. 

VARIÁVEIS 
DO CCVUQ 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Interação 
social 

Frequência com que a UV impede de se 
reunir com parentes e amigos, viajar de 
férias, usar transporte público; 
veracidade da afirmação: devido à lesão 
faço as atividades de forma mais lenta; 
frequência com que sente dificuldade 
para andar  

Atividades 
domésticas 

Veracidade da afirmação: devido à lesão 
faço as atividades de forma mais lenta; 
frequência de limitações para cozinhar, 
limpar, fazer compras e cuidar do quintal  

Estética 

Veracidade das afirmações: devido à 
lesão faço as atividades de forma mais 
lenta; tenho medo que a lesão nunca 
cure; frequência em que se sente triste 
devido à aparência da úlcera; presença e 
intensidade de problemas relacionados 
ao volume e aparência dos curativos e 
influencia deles na escolha das roupas 

Estado 
emocional 

Veracidade das afirmações: a úlcera me 
deixa preocupado em meus 
relacionamentos; gasto muito tempo 
pensando na úlcera; fico preocupado que 
a lesão nunca cure; estou cansado de 
gastar tempo tratando a ferida  

Fonte: própria da pesquisa 

Para a análise, os dados foram organizados em tabelas 

no Microsoft Excel e exportados para software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences 20.0. Inicialmente foi 

realizado teste de Kolmogorov-Smirnov para verificação da 

normalidade da amostra, que resultou em não-normal. 

Posteriormente foram realizadas análises descritivas e 



COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA ENTRE ADULTOS E IDOSOS COM 

ÚLCERAS VENOSAS 

 
 

inferenciais (Teste exato de Fisher, Qui-quadrado e Man-

Whitney). 

A domínios e dimensões da QV, avaliados pelos dois 

instrumentos, foram classificados como quantitativas e 

escalares. Realuzou-se: média, desvio padrão, mediana e 

quartis, mínimo e máximo, α de Cronbach e correlação de 

Spearman, esta última para verificar correlação entre QV 

medida pelo instrumento genérico (SF-36) e pelo instrumento 

específico (CCVUQ). Adotaram-se os seguintes critérios para 

esse teste: até 0,39 = fraca; entre 0,40 até 0,69 = moderada; 

0,70 até 1 = forte (BERLIM et al., 2011). Após as análises, os 

dados foram apresentados em tabelas, com suas distribuições 

percentuais e o P-valor.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com CAAE 

nº 65941417.8.0000.5537, com cumprimento das normas para 

pesquisas com seres humanos conforme a Resolução 

466/2012 (BRASIL, 2013). Para os participantes da pesquisa 

foram esclarecidos os objetivos e importância deste estudo e 

requisitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Tabela 1, em relação aos resultados 

obtidos no SF-36 para os indivíduos adultos (<59 anos), a 

função social apresentou uma maior progressão, demonstrando 

que mesmo no percentil 25 já havia uma boa distribuição do 

total de pessoas que sentia alterações. Observando o percentil 

50 e o percentil 100, a distribuição permaneceu equivalente. No 

entanto, não houve significância estatística (p-valor = 0,708), 
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mostrando que a função social permanece inalterada em 

pessoas com UV, ao contrário do que se esperava, pois 

segundo Castro (2017), as UVs  geram mudanças na vida social 

sugerindo que, de fato, podem desencadear dificuldades no 

autocuidado e no convívio social da pessoa, portanto se torna 

necessário alterar a rotina diária para se adaptar a uma nova 

condição de vida, o que traz reflexos negativos na qualidade de 

vida.  

Da mesma forma Torres (2014), afirma que o viver com 

UV poderá constituir-se em fonte de grande sofrimento, 

considerando as características associadas à alteração de 

saúde: dor intensa decorrida pela ferida, longo tempo do 

tratamento, seu caráter recorrente e crônico, instabilidade no 

processo de cura e limitações associadas.  

Tabela 1. Qualidade de vida em adultos e idosos segundo o SF-

36. Natal, Brasil, 2019. 

Qualidade 
de Vida 
(SF- 36)  

Até 59 anos 
A partir de 60 

anos P-
Valor Percentis Percentis 

25 50 75 25 50 75 

Saúde 
Mental 44,0 72,0 88,0 56,0 72,0 84,0 0,708 

Vitalidade 40,0 60,0 92,5 60,0 75,0 90,0 0,520 

Aspectos 
Emocionais 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,240 

Estado 
Geral de 
Saúde 38,5 52,0 67,0 48,5 57,0 71,0 0,154 

Função 
Social 50,0 75,0 100,0 0,0 50,0 100,0 0,324 

Dor no 
Corpo 17,0 41,0 66,5 0,0 51,0 72,0 0,882 

Aspecto 
Funcional 27,5 40,0 80,0 10,0 35,0 52,5 0,240 
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Fonte: própria pesquisa. 

 

Ainda em relação aos indivíduos adultos, o aspecto 

saúde mental também apresenta uma boa progressão em 

relação aos outros aspectos, revelando que já no percentil 25 

havia uma boa distribuição, embora também não apresente 

relevância estatística para o estudo. Isto indica que esse 

aspecto não sofre alterações perceptíveis em pessoas com UV. 

Novamente, este resultado contradiz Benevides (2016), o qual 

afirma que: as úlceras causam distúrbios do sono, restrição da 

mobilidade e podem gerar isolamento social e dependência, o 

que pode gerar grande estresse mental uma vez que o paciente 

perderá parte de sua autonomia e terá alterações em seu 

padrão de vida normal. 

Ainda em relação aos resultados da Tabela 1 para os 

adultos, pode-se observar que os aspectos menos relevantes 

são aspectos emocionais e aspecto físico, que obtiveram p-

valor de 0,240 e 0,291, respectivamente, sugerindo que esses 

aspectos não influenciam na qualidade de vida das pessoas 

com Úlcera Venosa. Além disso, pode-se observar que a Dor 

no Corpo não apresenta distribuição significativa o que vai 

contra as afirmações de Salvetti et al. (2014), os quais afirmam 

que a dor é um sintoma muito frequente em pacientes com UV 

e sua prevalência varia entre 80 e 96%, gerando impacto 

significativo na QV. Prejudica, também, o processo de 

cicatrização e é um dos principais motivos pelos quais as 

pessoas com UV procuram ajuda profissional (SILVA et al., 

2015). 

 No que diz respeito aos aspectos analisados nos idosos, 

destacam-se Vitalidade, que já tem boa distribuição desde o 

Aspecto 
Físico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,291 



COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA ENTRE ADULTOS E IDOSOS COM 

ÚLCERAS VENOSAS 

 
 

percentil 25 até o percentil 75, com um P-valor de 0,708, e 

Aspectos Emocionais que embora não tenha uma boa 

distribuição no percentil 25, destaca-se no percentis 50 e 100 e 

possui um P-valor de 0,520, tornando-se estatisticamente mais 

relevante do que a Vitalidade. Apesar de o presente estudo não 

ter encontrado uma relação significativa do ponto de vista 

estatístico entre a Vitalidade e a QV nos indivíduos idosos, Dias 

et al. (2013) sugere que uma lesão com mais aspectos positivos 

deve ter impacto positivo na percepção de vitalidade desses 

pacientes. 

Já em relação aos dados obtidos no CCVUQ, Tabela 2, 

estética foi o domínio mais significativo para os adultos e idosos, 

indicando que sua percepção geral deste aspecto é ruim em 

relação as pessoas que não convivem com UV. Os resultados 

não se mostram estatisticamente relevantes, embora seja esta 

a categoria mais alterada. Desta forma, pode-se perceber que 

a estética afeta a forma como a pessoa com UV enxerga a sua 

própria imagem, visto que o questionário CCVUQ é voltado para 

a auto percepção. Isso corrobora com os resultados 

encontrados por Araújo (2016) sobre a percepção da alteração 

na QV na dimensão estética, o que gera maior preocupação das 

pessoas com a aparência na medida em que a ferida vai se 

tornando crônica.  

Ao se comparar os resultados obtidos no SF-36 e no 

CCVUQ, é possível perceber a diferença entre a percepção de 

adultos e idosos em relação aos domínios do SF-36 e CCVUQ.  
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Tabela 2. Qualidade de vida em adultos e idosos segundo o 

CCVUQ. Natal, Brasil, 2019. 

Qualidade de Vida 
(CCVUC)  

Até 59 anos 
A partir de 60 

anos 
p-valor 

Percentis Percentis 

25 50 75 25 50 75 

Atividades 
Domésticas 19,8 37,1 67,0 22,5 42,6 77,7 0,439 

Estética 52,1 80,0 93,9 20,7 49,1 64,2 0,002 

Interação Social 20,4 30,3 58,1 25,8 52,2 63,8 0,079 

Estado emocional 45,7 71,7 83,9 24,2 45,3 83,1 0,220 

Fonte: própria pesquisa. 

Nos resultados do SF-36 para os adultos, a função social 

e os aspectos emocionais apresentam maior representatividade 

em comparação aos idosos. Nos idosos, os domínios saúde 

mental, vitalidade, aspectos emocionais e estado geral de 

saúde apresentam maior representatividade indicando que os 

idosos com UV tem uma pior percepção desses domínios em 

relação a sua QV. 

 No CCVUQ o domínio estética teve uma maior significância 

em relação aos outros domínios, tanto para os adultos quanto 

para os idosos, significando que ambos possuem uma 

percepção ruim acerca dos impactos da estética em sua QV. 

 

CONCLUSÕES  

 

Nesta pesquisa comparou-se a QV de adultos e idosos 

com UV em relação aos domínios do SF-36 e do CCVUQ em 

pessoas de Parnamirim, RN, Brasil. Nessa perspectiva, é 

possível concluir que a QV nos idosos apresentou-se melhor 

que nos indivíduos adultos, significando que sua percepção da 

QV também é melhor.  
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No geral, os indivíduos adultos apresentam uma pior QV 

nos domínios: saúde mental, vitalidade, aspectos emocionais e 

estado geral de saúde. Isso pode estar relacionado ao impacto 

social negativo e ao caráter crônico que as UV representam na 

vida desses pacientes, o que prejudica também a vida das 

famílias. Assim, devido aos altos custos com o tratamento e, em 

alguns casos, a necessidade do afastamento de suas 

atividades sociais e monetárias, a QV nos indivíduos adultos 

apresenta-se reduzida. 

Em relação aos indivíduos idosos, a QV apresentou-se 

melhor que nos adultos. No domínios estética, interação social, 

vitalidade, estado geral de saúde e saúde mental os indivíduos 

idosos se destacaram positivamente, ao contrário do que se 

esperava, mesmo que não tenha sido um resultado 

estatisticamente relevante. 

Sendo assim, são necessárias novas abordagens para 

que se possa encontrar aspectos que sejam estatisticamente 

relevantes em relação a QV geral de adultos e idosos com UV, 

a fim de que se possa pensar em estratégias para garantir a 

essa pessoas uma melhor QV. 
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RESUMO: A parada cardiorrespiratória é uma situação de 

interrupção da circulação sanguínea por consequência a  

cessação dos batimentos cardíacos, tal ocorrência acomete 

400.000 americanos por ano e se caracteriza como uma 

desordem frequente que necessita de intervenção, sendo a 

mais comum a ressuscitação cardiorrespiratória. O presente 

estudo se trata de uma revisão integrativa da literatura afim de 

captar informações acerca do uso de compressores torácicos 

mecânicos para situação de parada, assim como comparar 

seus efeitos com a compressão manual tradicional. Tendo em 

mente que o objetivo da manobra de ressucitação é o retorno 

precoce da circulação, diversos estudos divergem em seus  

resultados sobre esse parâmetro quando se utiliza 

compressores automáticos, ao mesmo tempo que, a função 

neurológica é indicada como reduzida ao utilizar tais 

acessórios, outro ponto comentado são as falhas de design que 

dificultam a adaptação dos aparelhos e a maior frequência de 

fraturas e lesões associadas, porém seu uso é defendido 

quando não há habilidade para realizar tal procedimento, tendo 
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sua efetividade reduzida. Com as informações captadas na 

litertura é possível indicar a não substituição das compressões 

manuais, quando estas podem ser realizadas com boa 

qualidade, ao mesmo tempo, quando as capacidades manuais 

se tornam ineficientes ou impossibilitadas o uso dos dispositivos 

acessórios passa a ser uma ferramente viável. Palavras-

chave: Compressão torácica mecânica(Mechanical chest 

compression). Compressão torácica manual(Manual chest 

compression). Parada cardíaca(Cardiac arrest).  

  

INTRODUÇÃO  

  

A parada cardiorrespiratória (PCR) é um evento 

catastrófico caracterizado pela interrupção abrupta e 

inesperada da circulação sanguínea, consequente a cessação 

dos batimentos cardíacos, que são os responsáveis pela 

manutenção do débito cardíaco, com isso a perda de 

consciência se torna inevitável pela falta de aporte sanguíneo 

ao sistema nervoso central, o que pode vir a lesar estruturas 

desse sistema e levar ao óbito ou surgimento de sequelas 

(KHAN SU, et al, 2018).   

A situação de PCR se apresenta como uma emergência 

cardiovascular de grande prevalência, com morbidade e 

mortalidade elevadas, o que influenciou para criação de 

protocolos e algoritmos internacionais visando padronização e 

organização da assistência médica (LI, et al, 2016). 

A PCR pode surgir de algumas formas distintas, baseado 

na onda de pulso elétrico apresentada pelo indivíduo, podendo 

ser por fibrilação ventricular, assistolia ventricular ou atividade 
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elétrica sem pulso, tais alterações podem desencadear 

mudanças no ritmo contrátil da bomba cardíaca e desencadear 

a PCR (KOUW ME, et al, 2015), tal situação acomete 400.000 

americanos por ano, demonstrando ser uma situação frequente 

(KHAN SU, et al, 2018), no contexto intrahospitalar são 

registrados 35.000 casos por ano no Reino Unido (KOSTER W., 

et al, 2017).  

Nesse contexto a ressuscitação cardiorrespiratória 

(RCP) surge como procedimento de primeiros socorros para a 

situação de PCR, e tendo a massagem cardíaca como a 

manobra mais conhecida (KOUW ME, et al, 2015), visando 

reestabelecer a circulação espontânea da forma mais precoce 

possível (NEUMAR RW, et al, 2015),  de forma que, o protocolo 

de atendimento da PCR segue uma sequência lógica e 

fundamentada de condutas que melhoram a taxa de reversão 

do processo inicial que desencadeou o evento(HAZINSKI, 

2015), Kouw et al (2015) traz em sua diretriz de RCP, que a alta 

qualidade da manobra está diretamente relacionada com a 

frequência adequada de compressões, uma profundidade 

correta, permitindo também o recuo do tórax após a 

compressão, a assistência ventilatória assim como mínimas 

interrupções durante a realização do procedimento, em 

consonância Hazinski (2015) demonstra que quando estes 

critérios são seguidos é oferecida uma boa perfusão das 

artérias coronárias e carótidas comuns, e melhorando 

significativamente o prognóstico do indivíduo, para tal, foi 

desenvolvido um algoritmo amplamente difundido e conhecido 

como cadeia de elos de sobrevivência, tal esquema demonstra 

o procedimento que deve ser realizado para reverter a PCR, e 

é composta por vigilância e proteção, reconhecimento e 
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acionamento do serviço médico de emergência, RCP imediata 

e de alta qualidade, rápida desfibrilação, Suporte avançado de 

vida e cuidados pós PCR (PRINZIN A., et al, 2015), Khan e 

colaboradores (2018) enumeram também alguns pontos 

essenciais para que a manobra manual ocorra com sucesso, 

são eles: reconhecimento da PCR, treinamento e 

implementação, feedback durante a PCR, ênfase no RCP, 

melhoria nas estruturas e sistemas de saúde, cumprimento dos 

elos da cadeia de sobrevivência e cuidados pós PCR. A RCP 

manual detém um baixo tempo para início da intervenção, 

entretanto em determinados casos que necessitem da 

realização da manobra durante um período prolongado a 

técnica pode ser prejudicada pela fadiga de quem a realiza 

(ANANTHARAMAN V., et al, 2017) surgindo então em 1908 a 

ideia de criar um dispositivo mecânico que implementaria um 

suporte compressivo ininterrupto e de alta qualidade, visando 

aliviar o desgaste humano e permitir um maior leque de 

resoluções terapêuticas, já que os componentes humanos 

estariam livres para outras intervenções (PIKE FH. et al, 1908). 

A partir de tal ideia, com o passar do tempo, inúmeros 

dispositivos vieram a ser desenvolvidos, entretanto ainda existia 

a dificuldade do dispositivo auxiliar obedecer todos os critérios 

de RCP que já foram citados anteriormente, chegando nos dias 

atuais a dois dispositivos que são mais utilizados e mais vistos 

na literatura, sendo eles o LUCAS e o AutoPulse (KHAN SU. Et 

al, 2018), o primeiro consiste em um cilindro pneumático 

montado sobre duas pernas, que é conectado a uma placa 

traseira rígida e uma ventosa de silicone que transfere a força 

pneumática gerada para o tórax e proporciona a compressão e 

a descompressão (PRINZIN A. et al, 2015), devido ao elevado 
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trabalho para manuseio do cilindro, em 2009 uma nova versão 

foi lançada e tornou o dispositivo totalmente elétrico 

(ANANTHARAMAN V. et al, 2017), já o AutoPulse é formado 

por um motor conectado a uma banda de distribuição de carga 

que é controlada por microprocessadores, o motor atua 

comprimindo e soltando a banda de compressão, de forma que, 

distribui o estresse local e a carga sobre todo o tórax (PRINZIN 

A. et al, 2015). 

Atualmente na literatura diversos estudos diferenciam as 

funções e resultados obtidos dentre ambos os dispositivos mais 

utilizados, entretanto poucos demonstram boa qualidade 

metodológica e quais os resultados obtidos de tais aparelhos 

em comparação a RCP tradicional. Com essa questão em 

mente realizou-se esta revisão de literatura objetivando 

compreender: Qual o dispositivo mais adequado para situações 

de parada cardiorrespiratória? E o mesmo é superior a 

ressuscitação manual?   

 

MATERIAIS E MÉTODO  

  

A busca dos estudos ocorreu no período de agosto a 

setembro de 2019, tendo como critérios inclusivos: artigos em 

inglês e português, artigos com texto completo, publicados nos 

últimos cinco anos, que apresentassem em sua discussão 

comparações entre os dispositivos LUCAS e AutoPulse ou 

entre os dispositivos mecânicos e a RCP manual, indexados 

nas bases de dados LILACS e PUBMED. Como critérios de 

exclusão: Artigos que utilizassem aparelhos que não fossem o 

LUCAS ou AutoPulse.   
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Durante o texto foi utilizada uma referência clássica 

sobre a temática, a qual foi tida como essencial para o correto 

entendimento da redação.  

Para realização da busca, foram utilizadas combinações 

das seguintes palavras chave consideradas descritores no 

DeCS (Descritores em Ciências de Saúde) e MeSH (Medical 

Subject Headings):Compressão torácica mecânica(Mechanical 

chest compression). Compressão torácica manual(Manual 

chest compression). Parada cardíaca(Cardiac arrest).  

Nesta busca foram inicialmente identificados quatro (04) 

artigos na base LILACS e trezentos e quarenta e seis (346) 

artigos na base PUBMED para a leitura exploratória dos 

resumos e titúlos, sendo então, selecionados 25 que foram lidos 

integralmente. Após tal processo, 15 foram selecionados como 

objetos de estudo, sendo excluídos 10 por não se adequarem 

nos critérios supracitados.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS REFERÊNCIAS 

INCLUÍDAS, DE ACORDO COM ANO DE PUBLICAÇÃO, 

PAÍS, AUTOR, TIPO DE ESTUDO E PRINCIPAIS 

CONCLUSÕES: 

N

° 

Ano e 

País 

Autor Tipo de 

estudo 

Principais 

conclusões 

1 2019, 

China 

Zhu N, et 

al. 

Controlado e 

randomizado 

Não houve 

diferença 

significativa na 
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com 

metanálise 

comparação 

entre RCP 

mecânica e 

manual no que 

diz respeito ao 

retorno da 

circulação 

espontânea 

2 2016, 

Estados 

Unidos 

Youngquist

, et al. 

Observaciona

l comparativo 

Menor 

propensão a 

choque, maior 

propensão a 

assistolia e 

maior chance 

de necessitar 

de suporte 

avançado de 

vida, com 

piores 

resultados 

neurológicos 

ao utilizar RCP 

mecânica 

3 2017, 

Estados 

Unidos 

Thomasse

n O., et al. 

Experimental 

de resgate 

em montanha 

Compressão 

manual foi 

mais eficiente 

quando 

comparado 

aos 

dispositivos 
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4 2014, 

Estados 

Unidos 

Spiro JR., 

et al. 

Experimental 

utilizando 

autopulse 

Facilidade na 

utilização do 

aparelho, com 

necessidade 

de pouca 

instrução , 

tendo a 

descarga da 

bateria e a 

colocação do 

aparelho como 

maiores 

dificuldades 

5 2015, 

Alemanh

a 

Prinzing A., 

et al. 

Revisão 

sistemática 

Não houve 

diferença 

significativa 

comparando 

ambos os 

dispositivos 

com a RCP 

manual 

6 2017, 

Inglaterra 

Koster W., 

et al. 

Randomizado 

não 

controlado 

O LUCAS não 

apresentou 

maiores danos 

viscerais 

quando 

comparado a 

RCP manual, 

porém, o 

Autopulse 
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demonstrou 

danos 

viscerais 

significativos  

7 2015, 

Irlanda 

Lyon M., et 

al. 

Prospectivo 

com 

autopulse 

Alta qualidade 

da RCP 

mecânica 

durante o 

transporte, 

com o tempo 

de instalação 

sendo 

reduzido após 

treinamento 

regular da 

equipe  

8 2016, 

China 

Li ., et al. Revisão 

sistemática 

com 

metanálise 

A capacidade 

de atingir o 

retorno da 

circulação 

espontânea 

com a RCP 

mecânica foi 

inferior quando 

comparado a 

manual 

9 2016, 

Grécia 

Latsios G., 

et al. 

Estudo de 

caso com 

autopulse 

Excelentes 

respostas 

hemodinâmica

s quando 
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utilizado 

associado ao 

suporte 

ventilatório 

invasivo, com o 

tempo de 

implementaçã

o sendo a 

principal 

dificuldade 

1

0 

2017, 

Austrália 

Asrress, et 

al. 

Estudo de 

caso com 

autopulse 

Facilidade de 

implementaçã

o do dispositivo 

foi tida como 

ponto positivo 

1

1 

2017, 

Japão 

López J., et 

al. 

Modelo 

experimental 

utilizando 

LUCAS e 

autopulse 

Taxa de 

sobrevida 

reduzida 

quando 

utilizada RCP 

mecânica, sem 

diferença nos 

padrões 

respiratórios e 

hemodinâmico

s 

1

2 

2015, 

Alemanh

a 

Gassler H., 

et al. 

Comparativo Os dispositivos 

mecânicos 

quando 

utilizados por 
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profissionais 

experientes 

são uma boa 

alternativa em 

transportes, o 

LUCAS esteve 

em 

conformidade 

com todos os 

parâmetros 

das diretrizes 

atuais e o 

autopulse foi 

consistente 

durante o 

estudo  

1

3 

2016, 

Suiça 

Frey M.; 

Lotscher 

S.; Theiler 

L.; Albrecht 

R. 

Estudo de 

vários casos 

Maior pressão 

sistólica e 

arterial média 

ao utilizar o 

autopulse, 

comparando a 

RCP manual 

1

4 

2014, 

China 

Gao C., et 

al. 

Ensaio clínico 

randomizado 

e controlado 

Maior 

sobrevida ao 

usar o 

autopulse em 

comparação 

ao LUCAS, 

tendo 
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resultado 

inconclusivo 

com relação a 

melhora do 

quadro 

neurológico 

em ambos os 

aparelhos. 

1

5 

2015, 

Estados 

Unidos 

Gates S., 

et al. 

Revisão 

sistemática 

com 

metanálise 

Em situações 

fora do hospital 

os estudos 

existentes não 

sugerem 

nenhuma 

superioridade 

dos 

dispositivos 

mecânicos em 

relação ao 

procedimento 

manual 

Quadro 1 – Distribuição das referências incluídas, de 

acordo com o ano de publicação, país, autor, tipo de estudo 

e principais conclusões. 

 

Tendo como base Neumar (2015) que diz que o objetivo 

principal da manobra de RCP é restaurar o aporte sanguíneo o 

mais rápido possível, os estudos observados apresentam 

discordâncias acerca de tal objetivo quando se utiliza os 

dispositivos assistentes, onde Youngquist et al (2016) 
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demonstra em seu estudo que o retorno da circulação 

espontânea se dá de forma mais rápida em indivíduos que são 

submetidos a RCP manual, em consonância, Zhu et al (2019) 

demonstra que no contexto intrahospitalar, onde a equipe 

médica capacitada assume a manobra, as compressões 

manuais também são mais efetivas para retorno da descarga 

espontânea da circulação, entretanto Youngquist et al (2016) 

defende que ao utilizar dispositivos mecânicos para tal atividade 

a pressão de perfusão coronariana é aumentada e a propensão 

ao choque é reduzida, o que poderia indicar fluxo sanguíneo 

presente, Hazinski et al (2015) dita que as funções neurológicas 

são um parâmetro importante para avaliação do sucesso da 

manobra, com isso em mente, Youngquist et al (2016) mostra 

que o uso de compressores mecânicos está associado a pior 

prognóstico de função neurológica, e Gao et al (2014) em seu 

estudo confirmou tal fato de piores resultados neurológicos, 

definindo também uma diferença, onde ao utilizar o AutoPulse 

os resultados foram discrepantes quando comparados ao 

LUCAS e as compressões manuais, sendo o AutoPulse mais 

deletério a função neurológica quando comparado ao LUCAS e 

a RCP manual, em contraponto, a RCP manual demonstrou o 

melhor resultado de função neurológica.  

Um dos pontos observados em vários estudos é a 

facilidade do uso de tais dispositivos, em especial do AutoPulse, 

de forma que, necessitam de pouco treinamento para realizar 

seu manuseio (ASRRESS et al., 2017), porém, também é 

observado comumente os relatos de maior risco de fraturas de 

esterno e costelas, por consequência, enfisema subcutâneo, o 

que segundo o mesmo autor leva a maior complexidade do 

caso, maior tempo de internação e aumento do risco de morte.  
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A prontidão para execução é um ponto abordado por 

Asrress, et al (2017), que relata maior atraso para inicar a 

manobra por parte dos compressores mecânicos, fato que, 

segundo ele, pode elevar o risco de sequelas e de óbito, já que 

a circulação sanguínea na situação de PCR deve ser 

restaurada o mais brevemente possível, outro fato demonstrado 

por esse autor é a não adequação do equipamento a indivíduos 

grandes ou pequenos, se tornando então ineficiente para essa 

população.  

É válido citar Thomassen et al (2017), que demonstra 

que a qualidade das compressões durante o transporte de 

pacientes cai de uma taxa de 54% (em uma escala que leve em 

conta frequência, profundidade e inclinação durante a 

execução) para 21% quando o paciente necessita de 

transporte, tal dado associado ao que fala Lyon et al (2015), 

onde a ressuscitação assistida supre com alta qualidade a 

ressuscitação manual em situações que a segurança do 

provedor é comprometida ou a manobra se torna humanamente 

impraticável, como em situações de terrenos acidentados, 

superfícies instáveis, fadiga, falta de recursos, escuridão, frio, 

umidade ou altitude, demonstra uma utilização viável para estes 

dispositivos em determinadas situações complicantes. 

 

  



COMPARAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR 

MECÂNICA EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO MANUAL: REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 
 

CONCLUSÕES   

  

O desenvolvimento de dispositivos que possibilitariam 

automatizar e auxiliar no desempenho do procedimento de 

ressuscitação cardiopulmonar foi recebido pela comunidade 

científica com grande entusiasmo e expectativa, porém, com 

base nas informações colhidas na literatura se faz possível 

indicar um pior prognóstico para os pacientes que fazem uso 

dos compressores torácicos mecânicos, advindo de muitas 

desvantagens de design, que eleva o tempo para início da 

manobra de ressuscitação, assim como predispõe o indivíduo a 

um maior risco de fraturas e morbidades associadas, a não 

adequação do aparelho a todos os tipos de pacientes e a 

incógnita na literatura acerca da melhora da perfusão 

sanguínea cerebral e do seu uso no contexto intrahospitalar, 

porém, em situações como grandes desastres, resgates em 

locais de difícil acesso, ou quando há apenas um socorrista 

para realização da manobra, tais aparelhos se tornam opções 

viáveis, não devendo substituir a compressão manual de forma 

constante, quando esta for realizada de maneira eficiente, mas, 

nas situações onde são impostas dificuldades para o processo 

manual a utilização dos dispositivos automáticos é indicada, 

visando manter as compressões com a maior qualidade 

possível e por maior período. Em suma, a ressuscitação manual 

se mostra amplamente superior aos dispositivos pesquisados 

na grande maioria das situações, no entanto, o dispositivo 

LUCAS apresenta menos pontos negativos quando comparado 

ao AutoPulse, se tornando então mais indicado entre os 

aparelhos automáticos, porém se fazem necessários mais 
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estudos com ambos os dispositivos e com outros aparelhos que 

possam vir a ser desenvolvidos, visando identificar possíveis 

cenários e determinar um protocolo benéfico para os pacientes 

que venham a fazer uso de tais dispositivos, justificando assim 

os investimentos feitos nesses aparelhos, entretanto, os 

autores entendem as dificuldades existentes para realização de 

tais estudos, uma vez que, pelo fato da PCR ser um evento 

repentino e imprevisível não permite a participação voluntária 

dos indivíduos, além disso o contexto emocional dos familiares 

da vítima tem enorme influência no desenvolvimento científico. 
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RESUMO: O presente estudo visa discutir e refletir sobre os 

fatores de risco ao suicídio relacionados ao público LGBTTQI+ 

através de uma revisão integrativa. Foram realizadas buscas 

por artigos científicos, publicados nas bases de dados: Medical 

Literature Analysisand Retrieval System Online (MEDLINE), 

Publicações Médicas (PubMed), Literatura Latino-Americano e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e selecionados 15 

artigos. Os principais resultados foram a identificação dos 

fatores de risco que influenciam para que o indivíduo tenha ou 

desenvolva seu suicídio e que este estudo possa auxiliar para 

implementação de ações voltadas a saúde, políticas públicas e 

ações sociais para a diminuição de possíveis suicídios. 

Conforme alcançado o objetivo deste estudo nos possibilitou a 

constatação dos diversos fatores de risco ao suicídio na 

população LGBTTQI+, contribuindo com o aumento de ideação 

suicida, tentativas de suicídio e o suicídio, tornando necessário 

o aprimoramento no atendimento, aumento na atenção a saúde 

dos usuários, nas campanhas de prevenção e políticas públicas 

em busca da redução dos suicídios. 
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Palavras-chave: Minorias sexuais e de gênero. Saúde Mental. 

Suicídio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A retirada da própria vida de forma vonluntária é 

considerada uma definição de suicídio, estando esta prática 

presente em diversas culturas e sendo ele um acontecimento 

incomum onde há determinantes e motivadores que são 

compreendidos de diversas formas (CORTEZ et al., 2019).  

Com isso, o suicídio é considerado um problema de 

saúde pública, já que, de acordo com a Organização 

Panamericana de Saúde (2018), estima-se que cerca de 800 

mil pessoas morrem por suicídio todos os anos e que há um 

número ainda maior de pessoas que tentam o suicídio. 

Dentre as causam que levam ao suicídio está a 

LGBTfobia, que é causadora de diversas implicações à saúde 

como o sofrimento psíquico, a diminuição de hábitos saudáveis 

e do cuidado pessoal, tornando o indivíduo que sofre essa 

discriminação uma pessoa excluída socialmente, o que o leva 

a apresentar tendências suicidas (MONGIOVI; ARAÚJO; 

RAMOS, 2018). 

E para os autores Muller, Pereira e Zanon (2017) 

ressaltam que deve haver distinção entre fatores 

predisponentes (sexo, idade, história familiar, tentativas 

anteriores, presença de transtornos mentais o doenças físicas, 

histórico de abusos sofridos, desemprego, pertencer a uma 

minoria étnica ou sexual), que vão aos poucos criando espaço 

para que os comportamentos suicidas eclodam; e os fatores 

precipitantes (separação amorosa, rejeição, problemas 

familiares, perda de emprego, vergonha, etc), que são 

desencadeantes do comportamento suicida. 
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O elevado número de crimes cometidos 

especificamente contra minorias sexuais, comportamentos 

violentos, agressivos e ameaçadores, determinam um meio 

social hostil onde influenciam nas relações interpessoais e 

favorecem a autoexclusão social e alimentam a ideação suicida 

e as tentativas de suicídio (DUNCAN; HATZENBUEHLER, 

2014) 

Do ponto de vista econômico, as tentativas de suicídio 

geram muitos custos, provocam afastamentos do trabalho e 

ainda modificam a dinâmica das relações, já que o indivíduo 

precisa procurar os serviços de saúde para o tratamento de 

suas injúrias e assim demandam recursos públicos que 

poderiam ser aplicaos de forma diferente, assim como pode 

sofrer sequelas a longo prazo e gerar perda de capital humano 

(OMS, 2014). 

No Brasil, estima-se que entre os anos de 2007 e 2016 

foram identificadas 106.374 mortes por suicídio, e já no ano de 

2016 a taxa chegou a 5,8 por 100 mil habitantes, onde houve 

notificação de 11,433 casos de suicídio o que é bastante 

alarmante pois faz-se necessário a implementação das políticas 

públicas de saúde em prol da redução significativa desses 

dados (BRASIL, 2018).  

Devido a isto, a proposta do estudo busca discutir e 

refletir sobre os fatores de risco ao suicídio relacionados ao 

público LGBTTQI+ através de uma revisão integrativa, devido 

ao fato de ainda do desconhecimento, a ausência de programas 

mais efetivos e em debater o assunto que é considerado 

polêmico para a sociedade.  

Então teve como questão norteadora: Quais são os 

fatores de risco que influenciam no desenvolvimento de ideias 

e comportamentos suicidas no público LGBTTQI+? E para 
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tanto, este estudo objetiva discutir os fatores de risco para 

suicídio no público LGBTTQI+ com base na literatura científica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  A revisão integrativa da literatura é um método 

específico, que resume o passado da literatura empírica ou 

teórica, para fornecer uma compreensão mais abrangente de 

um determinado fenômeno (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 

2011). 

 Trata-se de um método de investigação que permite a 

procura, avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis 

sobre um tema investigado, em que o produto final é o estado 

do conhecimento a implementação de intervenções de custos, 

além disso, permite a identificação de fragilidades, que 

poderão, conduzir ao desenvolvimento de futuras investigações 

(MENDES et al., 2008). 

 No presente estudo foi realizado o cumprimento das 

seguintes etapas descritas por Botelho, Cunha e Macedo 

(2011) que são: a identificação do tema e seleção da questão 

de pesquisa; estabelecimento dos critérios de elegibilidade; 

identificação dos estudos nas bases científicas; avaliação dos 

estudos selecionados e análise crítica; categorização dos 

estudos; avaliação e interpretação dos resultados e 

apresentação dos dados na estrutura da revisão integrativa. 

A inclusão foi dada aos artigos científicos que estiveram 

disponíveis e publicados eletronicamente na íntegra, voltados 

ao objetivo da pesquisa, publicados nos idiomas inglês, 

português e espanhol, com os resumos disponíveis nas bases 

de dados selecionadas e publicados no período entre 2008 e 

2018.  
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A exclusão foi dada aos artigos que se apresentam 

apenas como resumos, os repetidos nas bases de dados, cujo 

objeto do estudo difere da proposta citada e os que não 

contemplaram os critérios de elegibilidade. Além disso, ficaram 

excluídas as teses e dissertações pelo fato da possibilidade de 

duplicidade do material, uma vez que seus resultados poderão 

estar publicados em forma de artigos científicos. 

Foram realizadas buscas por artigos científicos, 

publicados nas bases de dados: Medical Literature Analysisand 

Retrieval System Online (MEDLINE), Publicações Médicas 

(PubMed), Literatura Latino-Americano e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS). Ambas estão anexadas na 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), onde se encontra um número 

significativo de trabalhos que contemplam a área da saúde. 

Para compor a amostra deste estudo, foram utilizadas 

duas combinações de descritores, com fins de ampiliar e 

aprofundar ainda mais o estudo, todos catalogados no 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo separados 

pelo operador booleano AND: “Saúde Mental AND Suicídio 

AND LGBT”, “Saúde AND LGBT AND Suicídio”. 

Durante a busca de dados como leitura dos títulos, 

resumos e em outro momento a leitura completa dos trabalhos, 

dessa forma foi possível identificar quais contemplavam o 

objetivo da presente pesquisa. Realizado o processo de 

seleção, dos 55 trabalhos obtidos no universo, 40 foram 

excluídos e 15 foram selecionados para a composição da 

amostra do presente estudo de acordo com os critérios 

supracitados anteriormente.  

Se torna importante destacar a extrema dificuldade na 

obtenção dos artigos científicos relacionados à temática 

abordada pois há poucas publicações voltadas ao público 

específico e publicações não disponíveis de forma gratuita. 
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Dessa forma, foram necessárias mais de uma combinação de 

descritores para obter um resultado coerente e satisfatório 

conforme apresentado no quadro 1 o quantitativo de artigos 

encontrados nas buscas por descritores, bem como os 

excluídos seguindo os critérios já mencionados anteriormente e 

os resultados da amostra final 

O quadro 1 apresenta o quantitativo de artigos 

encontrados nas buscas por descritores, bem como os estudos 

excluídos, seguindo os critérios de elegibilidade, e o resultado 

da amostra final 

 

Quadro 1 – Apresentação dos quantitativos: universo, artigos 

excluídos e amostra. 

Combinações dos 

descritores 

Universo em 

trabalhos 

Artigos 

excluídos 
Amostra 

Saúde Mental AND Suicídio 

AND LGBT 
26 21 05 

Saúde AND LGBT AND 

Suicídio 
29 19 10 

Totais 55 40 15 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a união das duas combinações de descritores 
para as pesquisas, resultou em 15 trabalhos elegidos e para 
melhor distingui-los, foram relacionados em ordem decrescente 
determinado pelo ano de publicação, conforme apresentação 
no quadro 2. 
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Quadro 2 – Síntese do perfil de publicações acerca dos fatores 
de risco ao suicídio no público LGBTTQI+. João Pessoa – PB, 
Brasil, 2019. (n=15). 

ORD. ANO TÍTULOS 
AUTOR 

PRINCIPAL 
PERIÓDICO 

OBJETIVO 

ESTUDO 

1 2008 

Lesbian, gay, bisexual 

and transgender 

young people’s 

experiences of 

distress:resilience,am

bivalence and self-

destructive behaviour 

SCOURFIELD 

J. 

Health and 

Social Care in 

the 

Community 

Indentificar a 

diversidade em 

termos de etnia e 

circunstâncias 

socioeconômicas 

dos participantes, 

bem como a coleta 

de dados em locais 

rurais e urbanos. 

2 2010 

Mental Health 

Disorders, 

Psychological 

Distress, and 

Suicidality in a 

Diverse Sample of 

Lesbian, Gay, 

Bisexual, and 

Transgender Youths 

MUSTANSKI 

B. S. 

American 

Journal of 

Public Health 

Examinar 

associações de 

raça/etnia, gênero e 

orientação sexual 

com transtornos 

mentais entre jovens 

lésbicas, gays, 

bissexuais e 

transgêneros 

(LGBT). 

3 2011 

Suicide and Suicide 

Risk in Lesbian, Gay, 

Bisexual, and 

Transgender 

Populations: Review 

and 

Recommendations 

HAAS A. P. 
Journal of 

Homosexuality 

Revisar os 

resultados de 

pesquisas 

relevantes, 

identificar lacunas de 

conhecimento e 

estimular o 

desenvolvimento de 

estratégias, 

intervenções e 

mudanças de 

políticas. 
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4 2013 

A Longitudinal Study 

of Predictors of 

Suicide Attempts 

Among Lesbian, Gay, 

Bisexual, and 

Transgender Youth 

MUSTANSKI 

B. 

Arch Sex 

Behav 

Abordar essas 

lacunas de pesquisa 

examinando os 

fatores de risco 

gerais e específicos 

para LGBT. 

5 2013 

Suicide Protective 

Factors Among Trans 

Adults 

MOODY C. 
Arch Sex 

Behav 

Examinar os fatores 

de proteção do 

suicídio em adultos 

trans através da 

identificação de 

fatores que estão 

associados 

negativamente com 

o comportamento 

suicida nesta 

população. 

6 2014 

Suicides among 

lesbian, gay, bisexual, 

and transgender 

populations in 

Australia: An analysis 

of the Queensland 

Suicide Register 

SKERRETT D. 

M. 

Asia-Pacific 

Psychiatry 

Determinar se 

lésbicas, gays, 

bissexuais, 

transgêneros 

(LGBT) e 

intersexuais que 

morrem por suicídio 

constituem uma 

subpopulação única 

daqueles que 

morrem por suicídio, 

7 2014 

Suicide Risk among 

Lesbian, Gay, 

Bisexual, and 

Transgender Military 

Personnel and 

Veterans: What Does 

the Literature Tell Us? 

MATARAZZO 

B. B. 

Suicide and 

Life-

Threatening 

Behavior 

Identificar pesquisas 

relacionadas ao 

risco de suicídio nas 

populações militares 

e veterinárias LGBT. 
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8 2014 

Interrelationships 

between LGBT-based 

victimization, suicide, 

and substance use 

problems in a diverse 

sample of sexual and 

gender minorities 

MEREISH E. 

H. 

Psychology, 

Health & 

Medicine 

Compreender 

melhor os fatores 

que colocam as 

minorias sexuais e 

de gênero (ou seja, 

lésbicas, gays, 

bissexuais ou 

transgêneros 

(LGBT)) em maior 

risco de ideação 

suicida e tentativas. 

9 2014 

Lesbian, Gay, 

Bisexual, and 

Transgender Hate 

Crimes and Suicidality 

Among a Population-

Based Sample of 

Sexual-Minority 

Adolescents in Boston 

DUCAN D. T. 

American 

Journal of 

Public Health 

Examinar se a taxa 

de suicídio no último 

ano entre 

adolescentes de 

minorias sexuais era 

mais comum em 

bairros com maior 

prevalência de 

crimes de ódio tendo 

como alvo indivíduos 

lésbicas, gays, 

bissexuais e 

transgêneros 

(LGBT). 
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10 2015 

Bullying and Suicide: 

The Mental Health 

Crisis of LGBTQ 

Youth and How You 

Can Help 

AHUJA A. 

Journal of Gay 

& Lesbian 

Mental Health 

Entender a ligação 

entre o bullying anti-

LGBTQ e a doença 

mental e identificar 

maneiras de ajudar 

tais pacientes. 

Identificar a 

pesquisa acadêmica 

que está sendo feita 

sobre o bullying anti-

LBGTQ e como isso 

informa táticas para 

combater esse 

problema.  

11 2015 

Collecting Sexual 

Orientation and 

Gender Identity 

Data in Suicide and 

Other Violent Deaths: 

A Step Towards 

Identifying and 

Addressing LGBT 

Mortality Disparities 

HAAS A. P. Lgbt Health 

Identificar 

sistematicamente 

orientação sexual e 

identidade de gênero 

no momento do 

óbito. 

12 2016 

Suicide in married 

couples in Sweden: Is 

the risk greater in 

same-sex couples? 

BJORKENSTA

M C. 

Eur J 

Epidemiol 

Identificar se a 

orientação sexual 

minoritária é um 

fator de risco para o 

suicídio. 

13 2016 

Associations of 

Outside- and Within-

School Adult Support 

on Suicidality: 

Moderating Effects of 

Sexual Orientation 

COULTER R. 

W. S. 

American 

Journal of 

Orthopsychiatr

y 

Examinar as 

diferenças de 

orientação sexual 

nos relatos de apoio 

de adultos fora e 

dentro da escola, e 

se a orientação 

sexual modera as 
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associações entre 

apoio de adultos e 

tendências suicidas  

14 2017 

Accounting for 

Diversity in Suicide 

Research: Sampling 

and Sample Reporting 

Practices in the United 

States 

CHA C. B. 

Suicide and 

Life-

Threatening 

Behavior 

Examinar os 

fatores de risco 

prospectivos para os 

pensamentos e 

comportamentos 

suicidas. 

15 2018 

Implicações da 

homofobia sobre a 

saúde do adolescente 

MONGIOVI V. 

G. 

Revista de 

enfermagem 

UFPE online 

Identificar as 

implicações da 

vivência da 

homofobia sobre a 

saúde do 

adolescente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 2019. 

  
 Em relação à base de dados, através da Medline foram 
obtidos 15 artigos (100%). Aplicado o recorte atemporal de dez 
anos, aos artigos elegíveis, obteve-se uma média de um artigo 
publicado por ano, tendo em destaque para o ano de 2014 com 
4 publicações (26,6%), enquanto nos anos (2009-2012) não 
houve publicações que atendesse os critérios de elegibilidade 
dessa revisão. 
 Com relação aos periódicos, a Suicide and Life – 
Thereatening Behavior, American Journal Of Public Health e 
Arch Sex Behav, obtiveram destaque com 2 publicações de 
cada (13,3%). O tipo de estudo que teve maior evidência foi de 
pesquisa quantitativa com 11 artigos publicados (73,3%). 

Após analisado os artigos que fizeram parte da amostra 
dessa pesquisa, foi possível identificar o que mais foi 
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evidenciado cientificamente em relação aos principais fatores 
de risco ao suicídio como também algumas medidas para uma 
possível redução do elevado índice atualmente enfrentados 
pelos profissionais de saúde e familiares no processo que 
antecede a ideação suicida, tentativa suicida e suicídio na 
população LGBTTQI+. 
 
Principais fatores de risco ao suicídio no público 
LGBTTQI+ 
 

Na realidade vivenciada atualmente, percebe-se que as 
pessoas que não se encontram dentro dos padrões impostos 
pela sociedade são vítimas de críticas destrutivas, olhares de 
reprovação, expressões de negatividade/aversão, preconceito, 
afastamento e tentativa de isolamento social. 

Por meio o levantamento dessas atitudes e 
comportamentos sociais que percebeu-se e identificou-se como 
é elevado os fatores de risco ao suicídio presentes, e que 
colaboram e somam para realização de atitudes contra sua 
própria vida executadas por minoritária sexuais. 

Coulter et al. (2016), afirma que há uma necessidade em 
compreender quais os fatores socias que associa à tendência 
suicida, para que seja possível desenvolver as intervenções 
voltadas a cada grupo. Observou que a ausência do apoio 
familiar até o meio social influencia consideravelmente. 

Para Ahuja et al., (2015), a LGBTfobia pode ser um dos 
fatores que contribuem absolutamente com o suicídio. Devido 
ao enorme e crescente sofrimento mental para quem é 
acometido por esse tipo de violência, gerando baixa auto-
estima, ansiedade, desespero, depressão e desesperança, o 
uso excessivo abusivo de substâncias, isolamento social e 
também compreendendo a falta de apoio familiar como uma 
questão importante. 

Mustanski e Liu (2013), concordam que sinais e 
sintomas como depressão, ansiedade, desesperança, 
vitimização e a ausência do apoio familiar contribuem como 
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uma parcela importante nos fatores que levam ao suicídio, pois 
da início a uma psicopatologia onde por muitas vezes não são 
diagnosticadas a tempo para realização de 
terapias/tratamentos de forma satisfatória e eficaz. 

Em um estudo realizado nos Estados Unidos com 
finalidade de comprovar através de coleta de informações no 
momento da morte o aumento de forma descontrolada dos 
índices de suicídio na população LGBT, trazendo como base as 
tentativas de suicídios não fatais, ou seja tentativas recorrentes 
sem interveção em saúde ou em meio social como forma de 
apoio a esse usuário. Constatou-se então que os homens gay 
e bissexuais tem quatro vezes mais probabilidade em tentar 
suicídio ao longo da vida e mulheres lésbicas o dobro 
comparados a população heterossexuais, deixando como um 
importante alerta que a tentativa é um fator importante para a 
consumação do suicídio (HAAS; LANE, 2015). 

Cha et al. (2018), em outro estudo também realizado 
nos Estados Unidos, demonstrou concordância com os demais 
autores, comprovando que a população LGBT apresenta a 
marca de 2 a 3 vezes maior pensamento suicida e 2 a 7 vezes 
tentativa de suicídio, mesmo assim não há um registro notável 
durante demais pesquisas sobre esses acontecimentos, a 
grande intervenção da sociedade de forma negativa, assola de 
forma imensurável as população LGBTTQI+ pois afeta 
intensamente o seu sentimento, sua forma de agir e de se 
comportar perante as demais populações ou em determinados 
locais. 

A percepção das alterações em comportamentos e de 
interação social distorcida ou a falta dela é a demonstração da 
falha social e familiar, também a falta de educação/prevenção 
em saúde para que seja possível identificar esses primeiros 
sinais e consequentemente avisos sobre o que poderá vir a 
suceder o que aquele sentimento exclusivo de cada usuário 
possa leva-ló tirar a própria vida.     
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Ações que podem minimizar/evitar a ideação, tentativa 
suicida e suicídio na população LGBTTQI+ 
 

Diante do exposto faz-se necessário expor a 
necessidade do combate ao bullying/cyberbullying, violências 
verbais e físicas, exclusão social, vitimização, insultos e 
assédios sexuais, pois caso não seja prevenido tais situações 
acarretaram em sofrimento trazendo implicações a saúde metal 
levando facilmente a um possível suicídio (MONGIOVI; 
ARAÚJO; RAMOS, 2018). 

Os resultados encontrados sugerem uma intervenção 
maior em esforços já existentes e expandi-los para inclusão de 
intervenções voltado ao apoio familiar, combate eficaz aos 
crimes de ódios a população LGBT e inclusão social reduzindo 
a influência indiretamente a tentativa e/ou realizar o suicídio 
(DUNCAN; HATZENBUEHLER, 2014). 

Para Mereish, Cloeirigh e Bradford (2014), é necessário 
o aumento e continuidade das pesquisas relacionados ao tema 
na busca de maior conhecimento sobre as relações 
interpessoais, compreender efeitos estressores perante as 
populações minoritárias para que possa ajudar nas 
intervenções nos serviços de saúde, políticas públicas e 
prevenções contra o suicídio. 

Scourfield, Roen e McDemott (2008), além de 
concordar que existe uma necessidade de maiores números de 
pesquisas, investimento em políticas públicas e na prevenção, 
para os autores é importante valorizar a diversidade, dar força 
e empoderamento para essa população minoritária visando 
minimizar os possíveis sofrimentos mentais que levam a 
ideação, a tentativa e ao suicídio. 

Evidencia-se também a necessidade do 
desenvolvimento de campanhas com foco em prevenção ao 
suicídio LGBT, desestigmatização de transtornos mentais, 
educando a população LGBT de como proceder e buscar ajudar 
caso esteja passando por algum transtorno ou sofrimento 
mental, incentivando direta ou indiretamente e buscando o 
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desenvolvimento de serviços de saúde mental e programas 
com profissionais qualificados em identificar precocemente 
comportamentos de riscos (HAAS et al., 2011). 

Vislumbrando esse cenário, fica fortemente expresso o 
quanto é preciso lutar contra os preconceitos sociais, os tipos 
de violência, as formas de exclusão, a violação dos direitos 
adquiridos e também enfrentar as dificuldades/impactos sociais 
que surgem a cada notificação de suicídio na população 
LGBTTQI+. 
 
Principais fatores de risco ao suicídio no público 
LGBTTQI+ 
 

Na realidade vivenciada atualmente, percebe-se que as 
pessoas que não se encontram dentro dos padrões impostos 
pela sociedade são vítimas de críticas destrutivas, olhares de 
reprovação, expressões de negatividade/aversão, preconceito, 
afastamento e tentativa de isolamento social. 

Por meio o levantamento dessas atitudes e 
comportamentos sociais que percebeu-se e identificou-se como 
é elevado os fatores de risco ao suicídio presentes, e que 
colaboram e somam para realização de atitudes contra sua 
própria vida executadas por minoritária sexuais. 

Coulter et al. (2016), afirma que há uma necessidade 
em compreender quais os fatores socias que associa à 
tendência suicida, para que seja possível desenvolver as 
intervenções voltadas a cada grupo. Observou que a ausência 
do apoio familiar até o meio social influencia 
consideravelmente. 

Para Ahuja et al., (2015), a LGBTfobia pode ser um dos 
fatores que contribuem absolutamente com o suicídio. Devido 
ao enorme e crescente sofrimento mental para quem é 
acometido por esse tipo de violência, gerando baixa auto-
estima, ansiedade, desespero, depressão e desesperança, o 
uso excessivo abusivo de substâncias, isolamento social e 
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também compreendendo a falta de apoio familiar como uma 
questão importante. 

Mustanski e Liu (2013), concordam que sinais e 
sintomas como depressão, ansiedade, desesperança, 
vitimização e a ausência do apoio familiar contribuem como 
uma parcela importante nos fatores que levam ao suicídio, pois 
da início a uma psicopatologia onde por muitas vezes não são 
diagnosticadas a tempo para realização de 
terapias/tratamentos de forma satisfatória e eficaz. 

Em um estudo realizado nos Estados Unidos com 
finalidade de comprovar através de coleta de informações no 
momento da morte o aumento de forma descontrolada dos 
índices de suicídio na população LGBT, trazendo como base as 
tentativas de suicídios não fatais, ou seja tentativas recorrentes 
sem interveção em saúde ou em meio social como forma de 
apoio a esse usuário. Constatou-se então que os homens gay 
e bissexuais tem quatro vezes mais probabilidade em tentar 
suicídio ao longo da vida e mulheres lésbicas o dobro 
comparados a população heterossexuais, deixando como um 
importante alerta que a tentativa é um fator importante para a 
consumação do suicídio (HAAS; LANE, 2015). 

Cha et al. (2018), em outro estudo também realizado 
nos Estados Unidos, demonstrou concordância com os demais 
autores, comprovando que a população LGBT apresenta a 
marca de 2 a 3 vezes maior pensamento suicida e 2 a 7 vezes 
tentativa de suicídio, mesmo assim não há um registro notável 
durante demais pesquisas sobre esses acontecimentos, a 
grande intervenção da sociedade de forma negativa, assola de 
forma imensurável as população LGBTTQI+ pois afeta 
intensamente o seu sentimento, sua forma de agir e de se 
comportar perante as demais populações ou em determinados 
locais. 

A percepção das alterações em comportamentos e de 
interação social distorcida ou a falta dela é a demonstração da 
falha social e familiar, também a falta de educação/prevenção 
em saúde para que seja possível identificar esses primeiros 
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sinais e consequentemente avisos sobre o que poderá vir a 
suceder o que aquele sentimento exclusivo de cada usuário 
possa leva-ló tirar a própria vida.     
 
Ações que podem minimizar/evitar a ideação, tentativa 
suicida e suicídio na população LGBTTQI+ 
 

Diante do exposto faz-se necessário expor a 
necessidade do combate ao bullying/cyberbullying, violências 
verbais e físicas, exclusão social, vitimização, insultos e 
assédios sexuais, pois caso não seja prevenido tais situações 
acarretaram em sofrimento trazendo implicações a saúde metal 
levando facilmente a um possível suicídio (MONGIOVI; 
ARAÚJO; RAMOS, 2018). 

Os resultados encontrados sugerem uma intervenção 
maior em esforços já existentes e expandi-los para inclusão de 
intervenções voltado ao apoio familiar, combate eficaz aos 
crimes de ódios a população LGBT e inclusão social reduzindo 
a influência indiretamente a tentativa e/ou realizar o suicídio 
(DUNCAN; HATZENBUEHLER, 2014). 

Para Mereish, Cloeirigh e Bradford (2014), é necessário 
o aumento e continuidade das pesquisas relacionados ao tema 
na busca de maior conhecimento sobre as relações 
interpessoais, compreender efeitos estressores perante as 
populações minoritárias para que possa ajudar nas 
intervenções nos serviços de saúde, políticas públicas e 
prevenções contra o suicídio. 

Scourfield, Roen e McDemott (2008), além de 
concordar que existe uma necessidade de maiores números de 
pesquisas, investimento em políticas públicas e na prevenção, 
para os autores é importante valorizar a diversidade, dar força 
e empoderamento para essa população minoritária visando 
minimizar os possíveis sofrimentos mentais que levam a 
ideação, a tentativa e ao suicídio. 

Evidencia-se também a necessidade do 
desenvolvimento de campanhas com foco em prevenção ao 
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suicídio LGBT, desestigmatização de transtornos mentais, 
educando a população LGBT de como proceder e buscar ajudar 
caso esteja passando por algum transtorno ou sofrimento 
mental, incentivando direta ou indiretamente e buscando o 
desenvolvimento de serviços de saúde mental e programas 
com profissionais qualificados em identificar precocemente 
comportamentos de riscos (HAAS et al., 2011). 

Vislumbrando esse cenário, fica fortemente expresso o 
quanto é preciso lutar contra os preconceitos sociais, os tipos 
de violência, as formas de exclusão, a violação dos direitos 
adquiridos e também enfrentar as dificuldades/impactos sociais 
que surgem a cada notificação de suicídio na população 
LGBTTQI+. 

 

CONCLUSÕES 

 

O objetivo do estudo foi alcançado possibilitando a 

constatação da grande quantidade de fatores de risco ao 

suicídio na população LGBTTQI+, Contribuindo com a 

elaboração de idéias suicidas, tentativas de suicídio e o suicídio 

através dos transtornos psicológicos, abuso de substâncias, 

discriminação, exclusão social, preconceito e violências verbais 

e físicas entre outras formas de agressões que possam 

influenciar. Como também a falta de políticas públicas que 

atendam as necessidades pertinentes a essa população.  

 A contribuição deste estudo para a enfermagem é 

ressaltar a importância de aprofundar conhecimentos científicos 

em relação aos fatores de risco ao suicídio que afetam a saúde 

da população mencionada, através da educação em saúde, 

maior humanização dos profissionais de saúde no sentido de 

prevenir e/ou tratar as possíveis psicopatologias identificadas 

no estudo, podendo evitar o suicídio. Bem como provocar 
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outras pesquisas a discutir avanços na assistência a saúde da 

população LGBTTQI+, como por exemplo, um instrumento de 

valorização, prevenção e acompanhamento constante que 

possibilite uma melhor assistência de enfermagem aos que se 

enquadram nesses fatores de riscos ao suicídio.  

 Referente as limitações à amostra deste estudo, pode-se 

evidenciar a falta de registros científicos nas bases de dados, 

em especial, trabalhos produzidos no Brasil que contemplem a 

população LGBTTQI+ no contexto social e saúde/doença. 

Nesse cenário, torna-se necessário a produção de novos 

estudos científicos possibilitando o aumento da visibilidade e 

alcançar melhorias na qualidade de vida do grupo em 

discussão. 
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RESUMO: O uso do preservativo está interligado à influência 
de valores, normas e crenças sociais. Além disso, consiste no 
principal método de prevenção às IST e HIV. A 
heterossexualização e feminização do HIV estiveram 
interligadas às questões de gênero, refletindo diretamente em 
não utilização de preservativos nas relações sexuais estáveis. 
Os índices entre mulheres heterossexuais aumentam a cada 
ano, mostrando que as relações sexuais desprotegidas ainda 
consistem na principal causa de contaminação. Por isso, 
objetivou-se identificar as crenças comportamentais e 
normativas de mulheres residentes em aglomerado subnormal 
sobre o uso de preservativos. Trata-se de estudo descritivo e 
quantitativo, realizado com 111 mulheres, utilizando a Teoria da 
Ação Racional. Os dados foram compilados e analisados 
através de estatística descritiva. A aprovação obteve CAAE n. 
50361315.2.0000.5188. As crenças comportamentais foram 
‘prevenção de IST’, ‘evitar gestação’, ‘prevenção do HIV’, 
‘incômodo/desconforto’, ‘diminuição do prazer’, e ‘risco de 
rompimento’. As crenças normativas foram mãe, pai, irmãos, 
parceiro e amigos. As crenças comportamentais e normativas 
podem abrir perspectivas para elaboração de estratégias em 
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saúde capazes de provocar adesão ao insumo e minimizar os 
riscos de contaminação, auxiliando os programas institucionais 
de redução de danos e dos ciclos de transmissão. Os 
resultados serviram para a formulação de comunicações 
audiovisuais capazes de desmistificar as principais 
desvantagens e conscientizar a população para a utilização da 
camisinha.  
Palavras-chave:Mulheres. Preservativo. Comportamento.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Milhares de novos casos de infecção por HIV são 

notificados anualmente em todo o mundo. No Brasil, entre 2007 

até junho de 2018, foram notificados no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN) 247.795 casos de infecção 

pelo HIV, dos quais, 17.248 ocorreram no primeiro semestre de 

2018 (BRASIL, 2018). Na região Nordeste, 42.215casos de 

infecção por HIV foram notificados, o que corresponde a 17% 

dos casos no Brasil. A Paraíba notificou 226 ocorrências da 

doença no primeiro semestre de 2018 (BRASIL, 2018). 

 Em relação às mulheres, 96,8% dos casos se inserem na 

categoria de exposição heterossexual (BRASIL, 2017). Dessa 

forma, ao buscar compreender a população feminina, é preciso 

considerar que durante décadas a desigualdade de gênero, a 

discriminação e a violência colocaram mulheres, meninas e 

populações-chave em situações de risco à infecção por HIV, 

tanto o risco de transmissão via relação sexual, quanto vertical 

(UNAIDS, 2019).  

 O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/aids 

(UNAIDS) evidenciou as mulheres ainda são 

desproporcionalmente afetadas pelo HIV justamente pela 

vulnerabilidade atrelada ao gênero. Assim, nos últimos anos 



CRENÇAS DE MULHERES RESIDENTES EM AGLOMERADO SUBNORMAL SOBRE 

PRESERVATIVOS 

 
 

ações são voltadas à prevenção de infecções por HIV entre 

mulheres e meninas, além de expandir seu acesso ao 

tratamento, mantendo-os assim saudável e prevenindo a 

transmissão do HIV durante o parto (UNAIDS, 2017). 

No intuito de reduzir os indicadores de novas infecções, 

o Ministério da Saúde (MS) propôs como estratégia 

programática a Prevenção Combinada, estando o preservativo 

como um dos focos complementares dessas ações. O uso do 

preservativo é um método eficaz para prevenir HIV, outras 

infecções sexualmente transmissíveis e tem função 

contraceptiva. Além disso, é acessível, de baixo custo e fácil 

utilização (BRASIL, 2017).   

A heterossexualização e feminização do HIV estiveram 

interligadas às questões de gênero, refletindo diretamente em 

não utilização de preservativos nas relações sexuais estáveis 

(ANDRADE et al. 2015). Dentre os principais discursos para o 

não uso do preservativo observa-se questões educacionais e 

religiosas (ANDRADE et al. 2015), fidelidade e confiança no 

parceiro (ALMEIDA et al., 2014). 

Para tanto, considerando o preservativo como insumo de 

prevenção ao HIV/aids para pessoas sexualmente ativas, bem 

como compreendendo a influência das crenças sobre a 

intenção de uso de preservativos entre mulheres, a questão 

norteadora deste estudo foi: Quais as crenças das mulheres 

sobre o uso do preservativo durante as relações sexuais? 

A relevância da pesquisa se assenta na possibilidade de 

identificação das crenças modais salientes sobre o uso do 

preservativo, com o intuito de subsidiar a criação de estratégias 

futuras salutares no campo da prevenção da aids. Assim, 

objetiva-se identificar as crenças comportamentais e 
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normativas de mulheres residentes em aglomerado subnormal 

sobre o uso do preservativo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Trata-se de estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa com embasamento teórico-metodológico a Teoria 

da Ação Racional (TAR) realizado com 111 mulheres 

cadastradas em Unidade Integrada de Saúde da Família 

adscrita a aglomerado subnormal do município de João Pessoa, 

Estado da Paraíba. Tal localidade se constitui uma área de risco 

ambiental, permeada por condições de insalubridade e 

vulnerabilidades. 

  A amostra foi selecionada por conveniência, atendendo 

aos critérios de inclusão: mulheres escolarizadas, com faixa 

etária entre 18-40 anos; que já tenha iniciado a vida sexual e 

que buscasse a unidade de saúde durante o período de 60 dias 

para atendimento em saúde. A coleta dos dados ocorreu entre 

abril e maio de 2016.  

  Em relação à delimitação da faixa etária, existe maior 

concentração dos casos da aids no Brasil entre os indivíduos 

com idade entre 25 e 39 anos em ambos os sexos (BRASIL, 

2017). Julgou-se pertinente ampliar a faixa etária para menores 

de 25 anos, considerando a variabilidade da taxa de detecção 

entre o público mais jovem. 

  A coleta de dados foi realizada mediante aplicação do 

questionário constituído por questões fechadas, que 

abrangeram dados sociodemográficos, caracterização sexual e 

reprodutiva (idade, religião, escolaridade, raça, sexarca, uso de 

preservativo, tipo de parceira, método contraceptivo e 

diagnóstico de IST), e abertas, direcionadas ao levantamento 
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das crenças comportamentais e normativas relacionadas ao 

uso do preservativo, conforme recomendado pelo modelo 

teórico. As mulheres foram convidadas a participarem do 

estudo durante as consultas de enfermagem realizada no 

serviço de saúde.  

  Sobre as variáveis do estudo, as crenças se referem às 

percepções do sujeito advindas de fatores inerentes ao 

indivíduo e meio sociocultural, podendo ser passageiras ou 

duráveis e influenciadoras de comportamentos (OLIVEIRA et 

al., 2012).  

  De maneira mais ampla, as crenças sobre algo estão 

relacionadas com várias características, qualidades e atributos. 

De forma automática, os indivíduos possuem estima por objetos 

que acreditam possuir características positivas, empreendendo 

atitudes favoráveis em relação a eles. Do mesmo modo, 

apresentam atitudes desfavoráveis aos objetos que associam 

com características negativas (AJZEN; FISHBEIN, 1980). 

  As crenças emitidas com maior frequência são 

denominadas de crenças modais salientes e são consideradas 

determinantes imediatos da atitude. Por isso, para que haja 

compreensão de uma atitude sobre determinado fenômeno, 

torna-se necessária à avaliação das crenças modais salientes 

sobre este fenômeno, sendo as “Crenças Comportamentais”, a 

percepção do indivíduo sobre o comportamento apontado 

(AJZEN; FISHBEIN, 1980). 

  De acordo com a TRA, a forma mais simples de referir 

este componente sobre determinado objeto é a livre resposta 

sobre as vantagens e desvantagens acerca do tal objeto 

(AJZEN, FISHBEIN, 1980). Assim, para investigação das 

crenças comportamentais positivas e negativas sobre o uso do 

preservativo, o questionamento foi: - Na sua concepção, quais 
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as vantagens e as desvantagens de usar preservativo durante 

as relações sexuais? 

  As “Crenças Normativas” são percepções de 

comportamentos regulados por regras sociais, ou seja, trata-se 

da concepção do comportamento socialmente conveniente ou 

apropriado. A maneira de avaliar estes elementos acontece 

através da resposta sobre quais referentes consideram 

importante ou não que a pessoa realize o comportamento 

investigado (AJZEN; FISHBEIN, 1980). 

  Logo, as questões que delinearam o levantamento das 

crenças normativas, positivas e negativas, acerca do uso do 

preservativo, conforme o modelo da TRA, foram 

respectivamente: - Quais as pessoas, significativas para você, 

que consideram importante o uso do preservativo durante as 

relações sexuais? - Quais as pessoas, significativas para você, 

que não consideram importante o uso do preservativo durante 

as relações sexuais? 

  Ajzen e Fishbein (1980) pressupõem que somente as 

duas ou três primeiras possam ser as salientes para um 

determinado indivíduo e que aquelas crenças adicionais, não 

são determinantes primários da atitude dele. Além disso, o 

modelo teórico e outras pesquisas sugerem que as modais 

salientes sejam aquelas relevantes à temática e que somem 

frequência mínima ≥75% do total das crenças emitidas (AJZEN; 

FISHBEIN, 1980; ALMEIDA; ROAZZI, 2014). 

  Assim, para a criação de uma categoria, determinou-se 

que a crença deveria ser eliciada por pelo menos duas 

mulheres e para a seleção do jogo modal, considerando este 

pressuposto de flexibilidade e não rigidez do referencial teórico 

para estabelecimento do ponto de corte para determinação do 

conjunto modal, definiram-se como critérios: a) As crenças 
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modais salientes seriam as primeiras três mais referidas pelas 

mulheres; b) Caso as três primeiras não atingissem o critério de 

percentual mínimo sugerido pelo modelo teórico, haveria 

ampliação das categorias e inclusão de crenças até somarem 

frequência mínima ≥75%. 

  Após o levantamento das crenças comportamentais e 

normativas, elas foram organizadas e agrupadas pela similitude 

(critério de semelhança), mediante o julgamento de duas 

doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 

obtivendo 100% de concordância quanto às categorias 

geradas.  Os dados foram analisados a partir da estatística 

descritiva, com o auxílio do programa estatístico Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versão 21 e expostos em 

forma de tabelas, contendo frequências absolutas e relativas.  

Para a realização da pesquisa foram obedecidos todos 

os critérios estabelecidos na Resolução 466/2012, que trata do 

código de ética em pesquisa com seres humanos. A pesquisa 

foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde (CEP/CCS/UFPB) com protocolo 0585/15 e 

CAAE n. 50361315.2.0000.5188. As participantes do estudo 

foram orientadas acerca dos objetivos da pesquisa, 

concordância voluntária, desistência em qualquer momento do 

estudo e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (BRASIL, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 é possível observar a distribuição dos 

aspectos sociodemográficos, sexuais e reprodutivos das 

participantes do estudo. 

 



CRENÇAS DE MULHERES RESIDENTES EM AGLOMERADO SUBNORMAL SOBRE 

PRESERVATIVOS 

 
 

Tabela 1: Caracterização das mulheres residentes em 
aglomerado subnormal. João Pessoa, Paraíba, 2016 (n= 111). 

Variáveis F % 

Idade (Média ± DP) 26,65±6,279 - 

Idade (Faixa etária em anos)   
18 – 22 42 38 
23 – 27 20 18 
28 – 32 22 20 
33 – 40 27 24 

Religião 
 

 

Católica 58 52 
Evangélica 47 42 

Umbanda/Candoblé 1 1 
Outra (1) 5 5 

Escolaridade 
 

 

Fundamental Incompleto 38 34 
Fundamental Completo 12 11 

Médio Incompleto 27 24 
Médio Completo 29 26 

Superior Incompleto 3 3 
Superior completo 2 2 

Raça/cor   
Parda (2) 70 63 

Branca 27 24 
Preta 10 9 

Amarela 3 3 
Não respondeu 1 1 

Sexarca (Faixa etária em anos)   

12 – 15 51 46 
16 – 19 53 48 

≥20 7 6 

Preservativo na sexarca   

Sim 56 50 
Não 54 49 

Não Lembro 1 1 
Tipo de parceria   



CRENÇAS DE MULHERES RESIDENTES EM AGLOMERADO SUBNORMAL SOBRE 

PRESERVATIVOS 

 
 

Fixa 97 87 

Casual 4 4 
Sem parceiros 9 8 

Não Respondeu 1 1 
Método Contraceptivo (3)   

Oral 39 43 

Injetável 28 31 
Preservativo 13 14 
Laqueadura 8 9 

Outro (4) 3 3 
Diagnóstico de IST   

Sim 4 4 
Não 107 96 

(1) Não especificada. (2) Aquelas que se auto referiram como pardas, morenas 
ou mulatas. (3) Variável de múltipla resposta (91 respostas elencadas). (4) 

Dispositivo Intrauterino (DIU), coito interrompido e outro método não 
especificado.Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 
Em relação à caracterização das mulheres, a idade 

média foi de 26 anos, com faixa etária predominante entre 18-

22 anos de idade, o que demonstra a busca de mulheres jovens 

por serviços de saúde na atenção primária. A maioria referiu ser 

católica, parda, com ensino fundamental incompleto, possuir 

sexarca entre 16-19 anos e com uso do preservativo, parceria 

fixa, usar contraceptivo oral e não ter sido diagnosticada com 

infecção sexualmente transmissível (Tabela 1). 

Quanto ao preservativo, apesar da maioria ter referido o 

seu uso na primeira relação sexual, a diferença foi de apenas 

1% em relação àquelas que referiram o não uso do insumo na 

sexarca. Embora tenha havido uma diferença percentual 

mínima, esse resultado torna-se positivo à medida que se 

acredita na disseminação da conduta do sexo protegido na 

primeira relação sexual entre as pesquisadas (Tabela 1). 
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Referente às crenças comportamentais, as vantagens 

mais citadas foram: ‘prevenção de IST’, ‘evitar gestação’ e 

‘prevenção do HIV’. Embora o HIV seja um tipo de IST, essa 

variável foi inserida como categoria distinta, em vez de integra-

la às outras IST, devido à sua relevância ao estudo. Acredita-

se que não houve maior representatividade nas frequências 

desta categoria, pois as respondentes podem ter incutido o HIV 

como uma IST e ter deixado de citá-la separadamente. Do 

mesmo modo, as participantes que citaram apenas HIV, podem 

tê-lo diferenciado das demais IST devido ao impacto e estigma 

causado pela contaminação, considerando a ausência de cura 

na modernidade. A gestação não planejada e a prevenção de 

IST/HIV são as únicas funções do preservativo, constituindo-se 

também como principais vantagens consideráveis ao uso. 

As vantagens e desvantagens referentes às crenças 

comportamentais podem ser observadas na tabela 2. 
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Tabela 2: Distribuição das vantagens e desvantagens eliciadas 
pelas participantes da pesquisa. João Pessoa, Paraíba, 2016 
(n=111). 

Variáveis  Freq. 

Vantagens F % 
Prevenção de IST 106 67 

Evitar gestação 48 30 
Prevenção do HIV 3 2 

Idiossincráticas1 2 1 
Total de respostas emitidas 159 100 

Total de CCMS2 157 99 
   

Desvantagens F % 
Incômodo 59 63 

Diminuição do prazer 16 17 
Risco de rompimento 8 9 

Idiossincráticas1 10 11 
Total de respostas emitidas 93 100 

Total de CCMS2 83 89 
1Respostas não relevantes ao objeto de estudo. 2Crenças Comportamentais 

Modais Salientes. Duas mulheres não responderam sobre as 

desvantagens.Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Em relação às desvantagens, ‘incômodo’, ‘diminuição do 

prazer’ e ‘risco de rompimento’ foram as crenças 

comportamentais negativas modais salientes (Tabela 2). A 

sociedade é constantemente informada sobre a finalidade do 

preservativo e necessidade de uso, porém convicções 

negativas relacionadas ao desconforto, que pode gerar redução 

do prazer sexual, bem como ameaça de romper são elementos 

que dificultam a adesão. Além disso, quando se permite 

vivenciar uma relação monogâmica, a autopercepção de 

vulnerabilidade pode ser inexistente, fazendo da parceria fixa 
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uma alternativa de isenção à aquisição de IST quando 

associada às crenças negativas. 

Na tabela 3 podem ser visualizados os referentes 

positivos e negativos quanto ao uso do preservativo. 

 

Tabela 3 - Distribuição das respostas das participantes quanto 
às pessoas que consideram o uso do preservativo importante 

ou não. João Pessoa, Paraíba, 2016 (n=111). 

Variáveis  
 

Consideram importante o uso do 
preservativo 

f % 

Mãe 48 26 
Irmãos 32 17 

Parceiro 24 13 
Amigos 21 12 

Pai 20 11 
Primo 12 7 
Sogra 6 4 

Tios 5 3 
Cunhados 3 2 

Vizinhos 3 2 
Profissionais de saúde 3 2 

Filhos 2 0,5 
Avós 2 0,5 

Total de respostas emitidas 181 100 
Total de CNMS (1) 149 82 

Não consideram importante o uso do 
preservativo 

f % 

Amigos 46 51 
Parceiro 14 15 

Tios 7 8 
Irmãos 6 7 
Primos 5 6 

Mãe 3 3,5 
Vizinhos 2 2 
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Avó (2) 1 1 
Filhos (2) 1 1 
Sogra (2) 1 1 

Pai (2) 1 1 
Idiossincráticas(3) 3 3,5 

Total de respostas emitidas 90 100 
Total de CNMS (1) 71 81 

(1) Crenças Normativas Modais Salientes. (2)Não configurou categoria por 
ser eliciada por apenas uma pessoa.  (3)Respostas não relevantes ao 
objeto de estudo.Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Em se tratando das crenças normativas, os familiares 

consanguíneos como mãe e irmãos foram os referentes 

expressivos identificados pelas mulheres como influenciadores 

do uso do preservativo. Parceiro, amigos e pai foram os 

referentes subsequentes que podem incentivar uma conduta 

preventiva satisfatória. Do mesmo modo, as pessoas citadas 

pelas participantes como influentes negativos foram amigos e 

parceiro respectivamente, seguido por tios e irmãos (Tabela 3). 

Esse resultado aponta a família como protagonista das 

decisões em saúde, seja para incentivar ou não determinado 

comportamento. A mãe se caracterizou como principal referente 

positivo, ao passo que o pai foi menos frequente. Ambos não 

foram citados como influentes negativos ao uso do preservativo. 

Com efeito, acredita-se que em comunidades de maior 

vulnerabilidade social, a paternidade pode não ocupar tanta 

importância quanto à influência matriarcal, considerando a 

possibilidade do aumento de famílias com manutenção apenas 

materna, ou seja, mãe solteira detentora do controle e 

responsável pela sobrevivência dos filhos. 

O parceiro foi considerado pessoa significativa que 

incentiva o uso e ao mesmo tempo pode ser aquele que o 

desestimula (Tabela 3). Nas duas situações, percebe-se o seu 
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poder de controle sobre a sexualidade. Embora não se tenha 

realizado correlações, supõe-se que o companheiro torna-se 

referente positivo e incentiva o uso em condições de 

contracepção. 

Do mesmo modo, ele pode ser uma pessoa que 

desestimula o uso em situações em que o preservativo pode ser 

visto como método de prevenção de doenças sexuais, pois 

neste caso, o uso em relações estáveis atesta a não 

credibilidade do companheiro à monogamia.  Infelizmente, a 

influência do não uso acatada pela mulher em situações de 

infidelidade sexual desprotegida aumenta o risco de 

contaminação e a coloca em posição de vulnerabilidade 

fundamentada nas relações de gênero. 

Em relação aos amigos, eles ocuparam penúltima 

posição de influência positiva e a primeira enquanto crença 

normativa negativa (Tabela 3). Pessoas do convívio social 

parecem ser referentes apontados pelas mulheres que não se 

preocupam tanto com o uso do preservativo. Entretanto, não se 

pode negar que a relação de afetividade com determinados 

amigos pode influenciar comportamentos aprovados ou não por 

eles, principalmente quando o diálogo envolve conversas 

relacionadas à intimidade sexual. 

Além disso, crenças podem ser adquiridas através de 

informações coletivas ou experiências individuais. Infelizmente, 

crenças comportamentais negativas aumentam a aversão 

social ao preservativo, perpetuando condutas em saúde 

compartilhadas por gerações, através do senso comum. Por 

isso, o uso deve ser cada vez mais incentivado, principalmente 

entre os jovens, para que os hábitos satisfatórios à saúde 

possam ser introjetados ao longo da vida, reproduzidos e 

compartilhados nos círculos sociais. 
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Comparando os resultados com os achados na literatura, 

os casos de HIV triplicaram na faixa etária de 15 a 19 anos e 

dobraram na população de 20 a 24 anos, direcionando ações 

ministeriais à população jovem como prioritária nas estratégias 

de prevenção combinada (BRASIL, 2017). 

No tocante à religião católica, ela é autodeclarada como 

predominante no Brasil. Todavia, essa doutrina vem 

apresentando uma queda em relação às demais religiões nos 

últimos anos (IBGE, 2010), apontando modificação do 

tradicionalismo na religiosidade ocidental.  

Sobre a escolaridade, ela é considerada preditora para 

tomada de decisão em relação ao uso do preservativo. 

Pesquisa afirmou que quanto menor o grau de instrução, mais 

vulneráveis à IST/HIV/aids, identificando que padrões sociais, 

culturais e educativos estão relacionados à contaminação 

(VILLELA; BARBOSA, 2015). 

Quanto à etnia, autodeclarar-se como parda é tendência 

nacional e característica nordestina. Na região sul e sudeste, a 

maioria das mulheres se autorrefere branca, resultado da 

herança genética predominantemente europeia (IBGE, 2010). 

A idade da primeira relação sexual na faixa etária 

predominante de 16-19 anos assemelha-se com evidências 

norte-americanas, cujo período de iniciação sexual é prevalente 

nesta idade da população jovem (FINER; PHILBIN, 2013). No 

Brasil, a maioria das mulheres protela sua sexarca até que 

encontrem alguém de confiança e que já mantenham uma 

relação prolongada. Condição intimamente ligada às questões 

de gênero, visto que o sexo é considerado assunto proibido às 

meninas e estimulado precocemente na população masculina 

(TAQUETE et al., 2015). 
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A parceria fixa tem sido fato recorrente entre nas 

pesquisas em saúde. Acredita-se que a parceria fixa vem sendo 

uma tendência das populações, justamente pela convicção de 

que a felicidade esteja ligada a um relacionamento e não pode 

ser alcançada de forma solitária (ANDRADE et al., 2015).  

Os jovens diminuem a frequência do uso do preservativo 

à medida que os seus relacionamentos se tornam estáveis, 

substituindo-o por anticoncepcionais hormonais, justamente por 

atribuir ao preservativo uma função mais contraceptiva do que 

protetora de doenças. Tal fato ocorre devido às crenças de que 

a camisinha só necessita ser utilizada em relações sexuais ‘não 

confiáveis’, cujos parceiros são eventuais e potenciais 

transmissores de IST (WALSH et al. 2014). 

A idade precoce da sexarca está associada entre outros 

fatores à falta de emprego, pouco conhecimento sobre o HIV, 

baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade e indivíduo sem 

religião (LARA; ABDO, 2015). 

O uso de contraceptivos orais para evitar gestação não 

planejada provoca situação de vulnerabilidade nas relações de 

infidelidade. Por isso, autores afirmam marcadores sociais de 

gênero, situação socioeconômica insatisfatória e cultura 

machista como elementos contribuintes à interferência negativa 

no universo feminino, explicando certas condutas em saúde e 

sexualidade (REIS; MELO; GIR, 2016). 

Nessa perspectiva, a intenção de realizar um 

comportamento é resultado da norma subjetiva (influência 

social) e da atitude relacionada ao comportamento (fator 

pessoal) (FISHBEIN; AJZEN, 2015). Assim, investigação sobre 

normas sociais entre adolescentes demonstrou como a 

influência dos mais próximos interfere no uso do preservativo, 

pois ao perceberem que para seus amigos este uso era 
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importante, as chances do grupo utilizar o insumo na próxima 

relação sexual era significativamente maior (ZHOU et al., 2016). 

Além disso, pessoas que conversam sobre o uso do 

preservativo nas suas relações sociais possuem maior adesão 

ao insumo em comparação àquelas que não lidam bem com o 

assunto abertamente. Diferença significativa demonstrou que 

círculos de amizade são essenciais à proteção sexual, pois 

participantes que moravam com amigos possuíam oito vezes 

mais chances de usar o preservativo do que aqueles que 

moravam com a família (OR = 8,47, p = 0,007). Desse modo, a 

chance de uso pode ser influenciada pela chance de diálogo 

sobre o assunto (ZHOU et al., 2016). 

Assim, conversar sobre a camisinha no seio familiar, com 

o parceiro e nos diversos campos da sociedade pode facilitar a 

adesão devido a uma alteração na conformação das práticas 

socioculturais herdadas do patriarcalismo. Relações 

entrelaçadas vão se tornando íntimas ao ponto de 

homogeneizar os comportamentos em saúde (TAQUETTE et 

al., 2015). Por isso, o diálogo sobre as questões de sexualidade 

e uso de preservativos devem ser incentivados ao longo das 

gerações (ANDRADE et al., 2016).  

 

 

CONCLUSÕES  

 

As crenças comportamentais de mulheres residentes em 

aglomerado subnormal sobre o uso do preservativo foram 

prevenção de IST, de gestação não planejada e do HIV, bem 

como incômodo, diminuição do prazer e risco de rompimento. 

Embora o sexo protegido seja decisão dos pares, a solicitação 

do preservativo pode sofrer influência das crenças, ou seja, o 
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indivíduo racionaliza as vantagens e desvantagens do uso. 

Estes elementos podem influenciar a conduta final e reduzir 

danos em saúde. 

As crenças normativas modais salientes entornavam 

sobre a família, amigos e parceiro. Acredita-se que a influência 

da família, sobretudo da mãe, na adoção de condutas é 

primordial, principalmente em sociedades matriarcais, cuja 

paternidade não é tão frequente. Não obstante, parceiro e 

amigos podem ser elementos que exercem relação direta nos 

comportamentos em saúde satisfatórios ou não. 

A limitação do estudo consiste em não associação entre 

as variáveis, o que poderia acrescentar maiores explicações, 

devido à possibilidade de correlações. Todavia, o modelo da 

TRA incentiva que este levantamento das crenças ocorra por 

meio de análise descritiva, apenas através de frequências 

absolutas e relativas. 

As crenças comportamentais e normativas podem abrir 

perspectivas para elaboração de estratégias em saúde capazes 

de provocarem adesão ao insumo e minimizar os riscos de 

contaminação, auxiliando os programas institucionais de 

redução de danos e dos ciclos de transmissão de IST/HIV. 
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RESUMO: O envelhecimento populacional já é umas das 
pautas mais conversadas no que concerne a saúde publica, 
pois o Brasil está envelhecendo, e esse envelhecer está 
diretamente relacionado pela redução de taxa de natalidade, 
baixo índice de mortalidade, transição epidemiológica e pela 
incidência de doenças crônicas não transmissíveis. O objetivo 
desse estudo é identificar os impactos psicológicos e físicos dos 
cuidadores de idosos.Metodologia: Esse estudo é  
caracterizado como uma revisão sistemática de literatura, onde 
foi usado as plataformas digitais da PubMED, Scielo, usando os 
descritores indexados: Cuidadores, Idoso e Assistencia à 
Saúde, sendo utilizado o ‘’AND’’ como operador booleano para 
realizar os cruzamentos dos descritores. Resultados e 
discussão: O perfil de cuidadores tem predominância do sexo 
feminino com idade superior a 50 anos, casadas, de baixa 
escolaridade e baixa renda. Observou-se que cuidadores de 
idosos que possuem doenças cognitivas e que são totalmente 
dependentes geram uma maior sobrecarga, sendo diferenciada 
nos cuidadores informais e formais, porém são fatores que 
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geram baixa qualidade de vida em ambos. Conclui-se que se 
faz necessário ampliar o olhar para essa parcela da população 
que desempenha um papel indispensável,visto que com o 
aumento da população idosa,é primordial que hajam políticas 
públicas que deem maior assistência a esses 
cuidadores,visando melhorar a qualidade de vida,tornando 
assim um serviço mais leve e menos prejudicial a saúde dos 
mesmos. 
Palavras-chave: Cuidadores. Idoso. Assistência à saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da expectativa de vida, tem crescido a 

necessidade de discursão sobre o envelhecimento humano, 

sobre a importância de olhar para essa parcela da sociedade 

que em 2010 segundo os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, era em média de 21 milhões de 

pessoas superior a 60 anos ou com igual idade, os dados ainda 

indicam uma estimativa de que essa população será 

aproximadamente de 58,4 milhões em 2050, representando 

assim 26,7% da população brasileira (SILVA, et al., 2018). 

Segundo Cardoso et al. (2017), esse envelhecimento 

além de causas como aumento da expectativa de vida e 

redução das taxas de natalidade e de mortalidade, está também 

ligado a prevelência de doenças crônicias não transmissíveis 

ou pelas perdas cognitivas e funcionais do avançar da idade, 

gerando o aumento de uma das maiores causas de diminuição 

da capacidade cognitiva e funcional do idoso como por exemplo 

a demência,  trazendo assim impactos direto na saúde e 

necessidade constante de cuidado (SILVA, et al., 2018). 

Por mais que a dependência não esteja ligada 

diretamente a fatores patológicos e ao envelhecimento, mesmo 
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assim uma grande maioria de idosos tem perdido sua 

autonomia. Perdem sua independência ao longo da vida por 

diversos fatores, gerando a necessidade de interação de outros 

nesse processo de envelhecer, e assim, incluindo o cuidador 

que pode ser definido como aquele que realiza o cuidado direto 

e continuamente ao idoso, seja ele familiar ou formal (ANJOS, 

et al., 2018). 

Para o cuidador familiar habitualmente cuidar não é uma 

opção é na maioria das vezes designado a mulher no âmbito 

familiar, pois historicamente e socialmente ela sempre 

desempenhou esse papel, seja como cônjuge, mãe ou filha, 

podendo residir ou não com o idoso, e não dispondo de ajuda 

alguma na tarefa de cuidar (ORLANDI, et al., 2017). 

  Silva et al. (2018), afirma que na maior parte das vezes, 

essa responsabilidade vem de uma hora para outra sem que 

haja uma preparação psicológica ou técnica desse cuidador, 

que tem sua rotina de vida totalmente modificada, por ver-se na 

obrigação de deixar trabalho, lazer, vida social de lado, para se 

dedicar a uma nova função que lhe foi atribuida de forma 

inesperada, gerando repercuções como conflitos familiares, 

emocionais e sobrecarga psicológica, além de física. 

Oliveira et al. (2018), cita a perda do convívio social, a 

rotina exacerbada, a negligencia por si e a baixa qualidade de 

vida, como fatores que contibuem para o aumento da 

sobrecarga psicológica, já que o cuidador nem sempre dispõe 

de apoio para poder lidar com conflitos ou situações difíceis, 

levando-o a desenvolver ansiedade e depressão, pois envolver-

se no processo de cuidar implica em deixar na maioria das 

vezes sua vida para assumir a do outro.   

Segundo Caldeira et al. (2016) e Jesus et al. (2018), o 

grau de dependência do idoso está relacionado diretamente 
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com o nível de sobrecarga que afeta o cuidador, pois quanto 

mais avançada a idade, o número de patologias e implicações 

dessas, maior o grau de necessidade de cuidado, e que a 

insatisfação de vida dos cuidadores está relacionando com o 

aumento das atividades em seus domicílios, com o despreparo, 

o esgotamento físico e que quando são mulheres isso ainda é 

agravado pelo fato de serem predispostas a doenças 

incapacitantes e crônicas. 

A sobrecarga física por outro lado, nem sempre é levada 

em consideração pelo fato do cuidador negligenciar o auto 

cuidado, resultando quase sempre em doenças que se somam 

a grande carga psicológica (ANJOS, et al.; NUNES et al., 2018).  

As longas horas dedicadas ao cuidado afetam 

diretamente na qualidade de vida, fazendo com que os mesmo 

desenvolvam diversas implicações de saúde algum tempo após  

iniciarem com a ocupação,como por exemplo hipertensão, 

dores musculares, fadiga, falta de sono, todas relacionadas ao 

esforço e esgotamento físico (BERMEJO; RODRIGUEZ, 2017; 

SILVA et al., 2018; ARAUJO, et al., 2019). 

O  cuidador formal  no entento é composto por 

profissionais sejam em instituições ou domicílios capacitado 

profissionalmente ou não, e apesar da carga de trabalho, ele 

possui uma jornada bem definida por seus horários,  com dias 

trabalhados e folgas, o que faz com que ele não sofra de igual 

maneira da sobregarga física nem psicológica como o cuidador 

familiar. (BATISTA, 2014; MENDES et al., 2019). 

O objetivo desse estudo é identificar os impactos 

psicológicos e físicos dos cuidadores de pessoas idosas, 

descentralizando o olhar do idoso, e enxergando a qualidade de 

vida de quem cuida, já que estão diretamente ligados. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo é caracterizado como uma revisão de literatura, 

sendo os dados para a elaboração desta pesquisa escolhidos a 

partir do dia 03\09\2019, tendo como principais plataformas de 

pesquisa: PubMed e Scielo. A partir do tema definido foram 

selecionadas palavras-chaves para se obter os artigos tratados 

em questão como: Cuidadores, Idoso e Assistência à saúde, 

onde foram correlatadas para o inglês com seus respectivos 

descritores indexados no (DECS) - Descritores de Ciências da 

Saúde, com operadores booleanos AND, OR, NOT. 

Houve o cruzamento entre os descritores na plataforma 

PubMed, resultando em 9384 artigos encontrados, logo após foi 

aplicado os filtros: Ensaios clínicos, últimos 5 anos, humanos e 

trabalhos completos, apurando o total de 221 artigos 

encontrados. Na plataforma scielo o cruzamento sucedeu entre 

primeiro: o cruzamento dos descritores: Assistência a saúde, 

Idoso e cuidadores, chegando à 65 artigos, aplicando-se os 

filtros: artigos em português em inglês, e artigos nos últimos 5 

anos. Dentre todos os artigos encontrados foram selecionados 

27 artigos distribuidos em: PubMed (4), Scielo (23), onde foi 

aplicado os critérios de inclusão e exclusão, dentre os critérios 

de inclusão estão: trabalhos que avaliem e abordem os 

impactos psicológicos e físicos, que atingem diretamente a 

qualidade de vida dos cuidadores de idosos; artigos completos, 

disponibilizados nas bases de dados; artigos publicados nos 

últimos 5 anos. Os critérios de exclusão foram: trabalhos que 

abordem os problemas do idoso, não enfatizando a assistência 

ao cuidador; trabalhos e resumos publicados em anais de 

congresso; sites sobre a temática; monografias, dissertações e 

teses, além de trabalhos de revisões. E Por fim resultando em 
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13 artigos que passaram pela filtragem. Segue o fluxograma da 

metodologia abaixo:  

 
Figura 1. Fluxograma de informação das diferentes 

fases da revisão, de acordo com as bases de dados PubMed, e 
SciELO – João Pessoa, PB, Brasil, 2014-2019.  

 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No gráfico 1, são observados características 

sociodemográficas com dados sobre o envelhecimento da 

população, indicando que a faixa etária que compreende a 

população de 0-14 anos que em 2010 era em média de 48 

milhões chegará em 2060 com 34 milhões; a faixa etária entre 

15-39 anos era de 82 milhões, aumentou em 2018 para 84 

milhões e vai regredindo até chegar em 2060 com 64 milhões; 

a população com faixa etária de 40-59 anos era de 44 milhões, 

terá um aumento significativo em 2042 de 64 milhões e depois 
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reduzirá em 2060 para 57 milhões; no entanto a população que 

compreende os idosos com 60-90 ou mais, em 2010 era de 20 

milhões, aumenta até 2042 por volta dos 58 milhões e continua  

com crescimento contínuo chegando em 2060 com 

aproximadamente  73 milhões.  

Na figura 2, mostra o crescimento populacional de 

pessoas com faixa etária maior de 60 anos, onde observou-se 

que no ano de 2018 encontrava um número de 27 milhões de 

habitantes, em 2028 irá subir para 39 milhões, já em 2038 

chegará ao número de 51 milhões, e em 2048 expandirá para 

64 milhões, chegando a 72 milhões de habitantes nos anos de 

2058.  

 

Gráfico 1. Evolução da população brasileira por faixa etária. 

 
 

 

 

Fonte: (IBGE, 2018) 
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Figura 2. Projeção do IBGE para a população brasileira com 
mais de 60 anos nas próximas décadas. – Brasil 2018–2058. 

 
Fonte: (IBGE, 2018) 

 

 Como observado no gráfico 1, as características 

sociodemográficas, como: sexo, idade, estado marital, 

alfabetização, parentesco com o idoso, refletem diretamente 

nas condições de saúde do idoso, como: atividades básicas e 

instrumentais de vida diária (ABVD e AIVD), sintomas 

depressivos, declínio cognitivo, número de doenças, doenças 

referidas (hipertensão, diabetes, osteoporose, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiovasculares, 

acidente vascular encefálico e osteoporose) e número de 

medicamentos. Gerando desse modo alta sobrecarga dos 

cuidadores familiares como também profissionais, devido a toda 

um contexto biopsicossocial (BERMEJO, 2018). 

 Sem dúvidas, o envelhecimento populacional é de fato 

algo assustador,  principalmente quando colocamos em 
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números, podemos identificar no gráfico 2, que de 2018 à 2058, 

haverá um grande ‘’ boom’’ do envelhecimento populacional, 

haverá mais pessoas com 60 anos acima, do que jovens 

contribuintes, o que nós faz pensar sobre os problemas de 

saúde publica que podem vir a surgir, além de claro, o grande 

impacto na previdência, quando podemos notariamente 

perceber que haverá mais pessoas que estão buscando 

aposentadoria, do que pessoas que estarão contribuindo, 

ademais essas pessoas idosas precisaram de cuidados, e 

novamente nos faz meditar acerca de quem irá cuidar e atender 

toda essas pessoas (BERMEJO, 2018). 

         Os autores Rodriguez (2017), Orlandi et al. (2017) e 

Bermejo et al. (2018) são consistentes quanto ao perfil do 

cuidador  onde  se tem predominância do sexo feminino, que 

possuem idade acima de 50 anos, casadas, com baixa 

escolaridade, baixa renda ou dependência da renda do idoso, 

que residem no mesmo domicilio ou não, sendo quase sempre 

esposas, filhas ou netas. 

O autor Anjos et al. (2018), relata sobre os problemas 

desencadeados pelos cuidadores que não obtiveram ajuda 

profissional. como problemas na coluna vertebral, varizes e 

hipertensão arterial, fazendo uso de medicações diárias. 

Cardoso et al. (2018), relaciona a falta de apoio famíliar, 

de cuidados básicos, falta de recursos financeiros e falta de um 

ambiente adaptado ao idoso, como uma das causas de 

estresse para o cuidador. 

Para Nunes et al. (2018), o aumento da idade do 

idoso,família com disfunções ,idosos mais dependentes e com 

declínio cognitivo são fatores que aumentão a sobrecarga,já  

morar em outro domicilio favoreceu a diminuição do estress. 
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Martins et al. (2019), descreve que os cuidadores 

informais além de desenvolverem dores de coluna, 

desencadearam sintomas como estresse e depressão e esses 

sintomas permanecem ate quatro anos após a morte do idoso, 

a sobrecarga e a complexidade do cuidado favorecem a esses 

fatores.   

Mendes et al. (2019), já relaciona as doenças físicas 

como predominância e que a maioria dos cuidadores relataram 

ter uma ou mais doenças,após se tornarem cuidadores ,são 

essas doenças do aparelho circulatório, seguido de doenças 

osteomusculares, e tecido conjuntivo. A media de tempo 

dedicada ao cuidado foi de 6 anos. 

Oliveira et al. (2018), expõe que apesar dos cuidadores 

não referirem diminuição da qualidade de vida por fatores como 

gênero, idade, diagnostico funcional ou cognitivo, foi observado 

que a sobrecarga impacta diretamente na qualidade de vida.    

 o autor Caldeira et al. (2016), também afirma que o 

aumento da sobrecarga, e a fragilidade do cuidador implicam 

diretamente na satisfação com a vida. 

Silva et al. (2018), diferente dos outros autores 

analisados apesar de relacionar doenças comumente 

encontradas em outros achados como hipertensão arterial 

,diabetes mellitus e depressão, cita o transtorno bipolar, e a 

síndrome do pânico, como fatores ligados diretamente a grande 

sobrecarga de trabalho, esse agravante foi maior em pacientes 

com declínio cognitivo. 
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Tabela 1.  Principais artigos utilizados na construção desse trabalho, 
destacando autores, ano, objetivo, metodologia e resultados. 

AUTOR 

E ANO 

OBJETIVOS MÉTODO RESULTADOS 

 

 

Silva et 

al. (2018) 

Apontar o 

desgaste do 

cuidador familiar 

e verificar as 

causas 

relacionados ao 

desgaste do 

cuidador. 

Estudo transversal, 

descritivo, 

exploratório e 

correlacional, 

realizado com 54 

cuidadores 

familiares de 

idosos com 

demência. 

A maioria dos 

cuidadores 

familiares eram 

mulheres, com 

média de idade 

de 51,2 anos e 

residia com o 

idoso. 

 

 

Cardoso 

et al. 

(2017) 

desenvolver 

tecnologia 

educacional com 

cuidadores de 

idosos a partir de 

necessidades, 

dificuldades e 

interesses 

manifestados por 

esses indivíduos 

quanto ao 

cuidado com a 

pessoa idosa. 

 

pesquisa de cunho 

qualitativo, com 

abordagem 

participante. A 

coleta e a análise 

dos dados foram 

feitas com base 

nas técnicas do 

World Café e da 

análise de 

conteúdo do tipo 

temático, 

respectivamente. 

 

as necessidades 

dos cuidadores 

de idosos se 

referem a 

capacitação e 

informações 

sobre 

envelhecimento. 

As dificuldades 

apontadas estão 

nos impeditivos 

para assistência 

de qualidade ao 

idoso. 

 

 

 

 

 

Identificar os 

fatores 

 

Estudo transversal 

e censitário 

 

Maior parte da 

amostra foi de 
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Anjos et 

al. (2018) 

 

associados à 

qualidade de vida 

de cuidadores 

familiares de 

idosos residentes 

em domicílio. 

realizado com 71 

cuidadores de 

idosos.Os dados 

foram coletados a 

partir dos 

instrumentos de 

Katz, escala de 

Zarit para 

verificação da 

sobrecarga e 

WHOQOL-bref 

para avaliação da 

qualidade de vida. 

cuidadoras de 

meia-idade ou 

idosas,  com 

presença de 

doenças e 

cuidavam de 

idosos 

dependentes 

com relação a 

sobrecarga. 

 

 

Orlandi et 

al. (2017) 

 

 

Caracterizar os 

cuidadores 

Idosos que 

cuidam de outros 

idosos em 

contexto de alta 

vulnerabilidade 

social. 

Estudo descritivo e 

transversal, 

Realizado com 40 

cuidadores idosos 

utilizando-se: 

questionário para 

caracterização do 

cuidador, Mini 

Exame do Estado 

Mental, Índice de 

Katz, Escala de de 

Lawton, Escala de 

Depressão 

Geriátrica. 

 

Conhecer o perfil 

dos Cuidadores 

idosos é 

imprescindível 

para subsidiar os 

serviços de 

saúde no 

planejamento de 

uma assistência 

de qualidade. 

 

 

 

 

Nunes et 

al. (2018) 

 

 

Descrever o perfil 

sociodemográfico 

e assistencial dos 

cuidadores de 

idosos e analisar 

os fatores 

associados à 

tensão excessiva 

 

Estudo transversal, 

parte do Estudo 

Saúde, Bem-Estar 

e Envelhecimento 

(SABE), com 362 

cuidadores. 

avaliada pela 

escala de Zarit. 

 

A maioria dos 

cuidadores era 

familiar , do sexo 

feminino , com 

média de idade 

de 53,9 anos , 

casado , 

residente no 
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associada ao 

cuidado. 

Utilizou-se 

regressão de 

logística 

hierárquica para 

analisar os fatores 

associados à 

tensão dos 

cuidadores 

familiares 

mesmo domicílio 

do idoso  Um 

terço deles 

apresentou 

sobrecarga de 

cuidado, 

contínuo. 

 

 

 

 

 

 

Caldeira 

et al. 

(2016) 

 

 

Comparar a 

satisfação com a 

vida de 

cuidadores 

familiares 

considerando 

gênero, idade,  

condições de 

saúde, 

sobrecarga , 

qualidade de 

vida, e baixa 

satisfação com a 

vida. 

 

Amostra de 

conveniência com 

148 cuidadores de 

idosos, entrevistas 

realizadas em 

domicílios, 

consultórios 

médicos privados e 

ambulatórios com 

apoio de 

questionários 

sobre condições 

sociodemográficas 

e de saúde do 

cuidador. 

 

A avaliação do 

cuidador sobre 

sua satisfação 

com a vida é 

mais influenciada 

por variáveis 

subjetivas do que 

objetivas, e alta 

sobrecarga e a 

fragilidade de 

cuidador. 

 

 

 

Bermejo 

et al. 

(2017) 

 

Conheça as 

necessidades de 

apoio de 

cuidadores mais 

velhos que 

cuidam de outros 

mais velhos, bem 

como a 

associação com 

estresse 

emocional. 

Estudo 

quantitativo, 

transversal e 

descritiva de 

campo. constituído 

por 107idosos 

cuidadores .A 

coleta  realizada 

por meio de um 

questionário 

estruturado e o 

procedimento 

A idade média 

dos cuidadores 

mais velhos é de 

76,9 anos,   sexo 

feminino. os 

cuidadores mais 

velhos acreditam 

que necessitam 

de ajuda com 

atividades 

intensivas em 

cuidados. 
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aplicado foi o da 

pesquisa. 

 

 

 

 

Batista et 

al. (2014) 

Estudo de 

atualização, 

sobre o histórico 

de cuidadores 

formais no 

contexto 

brasileiro, 

destacando os 

principais marcos 

regulatórios e 

espaços de 

discussão 

nacional acerca 

do tema. 

Identificou-se o 

reconhecimento da 

complexidade das 

atividades 

desenvolvidas por 

este trabalhador e 

a importância de 

capacitações que 

os amparem na 

prestação de 

auxílio 

É nesse contexto 

que são 

relevantes 

estudos sobre a 

temática, com 

vistas ao amparo 

na construção de 

políticas públicas 

afinadas com as 

necessidades da 

população em 

processo de 

envelhecimento. 

 

 

 

 

Oliveira et 

al. (2018) 

 

 

Investigar as 

relações entre 

qualidade de vida 

percebida por 

idosos que 

cuidam de outros 

idosos com 

doenças 

neurológicas , 

gênero, idade e 

sobrecarga do 

cuidador. 

 

Foram 

entrevistados 75 

cuidadores, idade 

superior a 60 anos 

utilizando a escala 

de  (CASP-19) , 

Zarit, Lawton e 

Brody e escala de 

Katz. 

 

Os idosos 

cuidadores com 

níveis mais altos 

de sobrecarga 

(≥29) tem 11,4 

vezes mais 

chance de 

pontuar para pior 

qualidade de vida 

 

 

 

 

 

Comparar a 

sobrecarga com o 

perfil 

sociodemográfico 

e analisar as 

necessidades de 

cuidado em 

cuidadores de 

Estudo transversal, 

com abordagem 

quanti-qualitativa. 

Utilizou-se 

questionário 

sociodemográfico, 

Escala de  Zarit  

Os dados 

Estudo com 86 

cuidadores.  

maioria do sexo 

feminino, com 

média de idade 

de 56,5   Quanto 

ao cuidado, foi 

evidenciada , 
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Jesus et 

al. (2018) 

idosos 

cadastrados em 

Centros de 

Referência de 

Assistência 

Social. 

quantitativos foram 

analisados por 

meio de estatística 

descritiva e teste 

de correlação. 

dificuldades no 

processo de 

cuidar e contar 

com a ajuda de 

outros familiares. 

 

 

 

 

Rodriguez 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

Estabelecer os 

níveis de 

ansiedade, 

depressão e 

sobrecarga em 

cuidadores 

idosos. 

 

 

 

 

 

Estudo transversal 

não experimental, 

exploratório 

descritivo. consistiu 

de 30 cuidadores 

principais de 

adultos 

centenários. Foram 

utilizadas  a escala 

de Zarit.Brody e 

escala de Katz. 

 

 

 

 

 

Cuidadores  

predominântes 

do sexo feminino 

, faixa etária 

entre 53 e 78 

anos. foram 

mostrados   a 

ansiedade como 

um traço e como 

um estado. E 

altos níveis de 

depressão . 

 

 

 

 

Mendes 

et al. 

(2019) 

Analizar e 

verificar os 

fatores 

relacionados a 

sobrecarga em 

cuidadores 

informais de 

idosos   

acompahados 

pela Estratégia 

Saúde da 

Família. 

Estudo analítico, 

transversal,  com 

208 cuidadores 

informais.com 

aplicação do 

roteiro de 

caracterização e 

do Questionário de 

Avaliação da 

Sobrecarga do 

Cuidador Informal. 

Houve uma  

correlação 

positiva entre a 

sobrecarga e a 

idade do 

cuidador e entre 

a sobrecarga e 

horas do dia 

dedicadas ao 

cuidado. 

  

 

Estudo descritivo, 

transversal, 

As cuidadoras 

apresentaram 
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Araújo 

(2019) 

 

 

 

 

Avaliar a 

qualidade de vida 

e sobrecarga de 

mulheres 

cuidadoras 

quantitativo, 

realizado com 224 

cuidadoras 

informais, de 

março a julho de 

2016. Utilizaram-se  

instrumentos: ficha 

de caracterização 

do cuidador, 

questionário 

WHOQOL-Bref e 

Escala de Zarit 

Burden Interview. 

uma faixa etária 

em média de 

51,8 anos de 

idade com maior 

prevalência de 

cuidadoras 

casadas, de  

baixa renda e 

pouca 

escolaridade, 

com primeiro 

grau de 

parentesco. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

CONCLUSÕES 

  

Existe grande relação entre sobrecarga e diminuição da 

qualidade de vida dos cuidadores,essa condição é ainda mais 

agravada quando há doenças cognitivas e total dependência do 

idoso,a literatura porém ainda encontra-se escassa em relação 

as instalações das lesões osteomioarticulares provenientes do 

cuidado da pessoa idosa, e que os aspectos biopsiquicos 

sociais devem ser enfatizados não só nos aspectos 

psicológicos do cuidado. 

Portanto esse estudo contribui diretamente para a 

movimentação dessa área de pesquisa, incentivando a 

realização de novos estudos nessa temática, ampliando o olhar 

para essa parcela da população que desempenha um papel 

indispensável,visto que com o aumento da população idosa,é 

primordial que hajam políticas públicas que valorizem mais 

esses profissionais assistenciais, visando melhorar a qualidade 
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de vida e diminuir os impactos tantos físicos como psicológicos 

gerados. 
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RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi descrever 
determinantes de saúde e identificar quais têm maior impacto 
na qualidade de vida de idosos não praticantes de exercícios 
físicos. Tratou-se de uma pesquisa de campo, descritiva e 
exploratória com abordagens quantitativas. A população foi 
formada pelos idosos que habitam na cidade de São Bentinho 
no estado da Paraíba e a amostragem foi constituída por 30 
idosos voluntários não praticantes de exercícios físicos. Foram 
utilizados formulários semiestruturado sobre determinantes de 
saúde; realizar uma avaliação cognitiva através do Mini Mental 
State Examination – MEEM; avaliar a qualidade de vida através 
do WHOQOL-BREF. A amostra caracterizou-se por idosos com 
idades entre 60 – 65, sexo feminino (70%), usuários do SUS 
(90%) e nível socioeconômico classificado como D (53,3%). A 
avaliação geral da qualidade de vida e a satisfação com a saúde 
dos idosos entrevistados foi regular e entre os domínios 
avaliados, o que   mais   contribuiu   para   a qualidade de vida 
foi o domínio das relações sociais (75%) e o que menos 
contribuiu foi o domínio físico (58,21). De acordo com os 
resultados obtidos neste estudo, conclui-se que os 
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determinantes sociais de saúde podem influenciar 
positivamente e negativamente na QV dos idosos, afetando não 
só saúde física, mas também o estado cognitivo, podendo 
torná-los mais vulneráveis ao adoecimento e 
comprometimentos de desordens biopsicossociais. Portanto, 
torna-se necessário destacar a importância das politicas 
publicas voltadas para um envelhecimento bem sucedido e que 
contribua para melhoria da qualidade de vida da população. 
 
Palavras-chave: Determinantes Sociais da Saúde; Qualidade 

de Vida; Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) idoso 

é toda e qualquer pessoa com idade cronológica de 60 e 65 

anos ou mais, para países em desenvolvimento e 

desenvolvidos, respectivamente (WHO, 2005). 

Portanto, envelhecer trata-se de um processo 

irreversível, universal e não patológico de deterioração de um 

organismo maduro e diminuição progressiva de reserva 

funcional dos indivíduos, em que o tempo torna todos os 

membros de uma espécie menos capaz de fazer frente ao 

estresse do meio-ambiente e, portanto, aumenta sua 

possibilidade de morte - senescência. Contudo, em situações 

de sobrecarga, doenças e estresse pode-se ocasionar uma 

condição patológica, definida como senilidade (BRASIL, 2006). 

Destaca-se que as alterações resultantes da 

senescência podem ter seus efeitos minimizados, assimilando-

se com um estilo de vida mais ativo. Essa situação é 

considerada um dos maiores desafios à saúde das pessoas 

idosas, embora com suas progressivas limitações que venham 
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a ocorrer, elas se redescubram e passem a viver as 

possibilidades de sua própria vida com a máxima qualidade 

possível (BRASIL, 2006).  

Galinha e Ribeiro (2005) retratam que a qualidade de 

vida está associada a um conjunto de fatores modificáveis que 

pode alterar o ritmo de vida da população e bem-estar, tais 

fatores estão diretamente ligados aos aspectos físicos, 

psicológicos e sociais.  

Os determinantes sociais de saúde exercem um papel 

poderoso sob a qualidade de vida e saúde da população, 

relacionando-se fortemente com os indicadores sociais 

(BRAVEMAN; GOTTLIEB, 2014).  

De forma a interpretar os determinantes de saúde, 

George (2011) agrupou em cinco categorias, os determinantes 

fixos ou biológicos, como a idade, sexo e fatores genéticos; 

determinantes econômicos e sociais, como a posição social, o 

emprego, a pobreza, a exclusão social; os ambientais, tais 

como a qualidade da água e do ar e ambiente social; os de 

estilos de vida, sendo a atividade física, tabagismo, 

comportamento sexual, a alimentação e álcool. Incluem-se 

ainda o acesso aos serviços, como saúde, serviços sociais, 

transportes, lazer e educação. 

Nessa perspectiva, definimos como objetivo geral desta 

pesquisa, descrever e identificar quais são os determinantes da 

saúde de maior impacto na qualidade de vida de uma 

população idosa e como objetivos específicos: traçar perfil 

socioeconômico dos idosos participantes da pesquisa; avaliar a 

percepção do idoso sobre as suas condições de saúde e 

analisar a influência dos determinantes de saúde como fator 

coadjuvante na qualidade de vida e doenças relacionadas à 

idade. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A realização deste estudo considerou a Resolução nº 

510/12 do Conselho Nacional de Saúde que rege sobre a ética 

da pesquisa envolvendo seres humanos direta ou 

indiretamente, assegurando a garantia de que a privacidade do 

sujeito da pesquisa seja preservada.  

A pesquisa caracteriza-se por ser aplicada, exploratória 

e descritiva, de campo, com abordagem quantitativa. A coleta 

de dados aconteceu nos meses de fevereiro a abril de 2019 

após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário - UNIFIP (CAAE: 03890318.6.0000.5181). 

Foram incluídos na pesquisa, idosos com idade igual ou 

superior a 60 anos, que aceitassem as condições da pesquisa 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE. 

Foram exclusos da pesquisa, idosos que não estivessem 

aptos a responder a entrevista devido a algum déficit 

neuropsicomotor e/ou sensorial (perda total auditiva e/ou visual) 

que impossibilitasse a coleta de informações. 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados foram 

utilizados: formulário semiestruturado sobre determinantes de 

saúde; Mini Mental State Examination – MEEM (BRUCKI et al., 

2003) e o questionário de qualidade de vida World Health 

Organization Quality of Life Abbreviated Version – WHOQOL-

BREF (WHOQOL GROUP et al., 1998).  

O formulário sobre determinantes de saúde foi composto 

por perguntas que norteou o pesquisador sobre o indivíduo 

entrevistado, com perguntas sobre: sexo, idade, situação 

conjugal, tipo de moraria, ocupação, renda familiar, tipo de 

assistência à saúde, se apresenta diagnóstico de doenças 
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crônicas, estilo de vida e hábitos de lazer. Foi utilizado as 

perguntas: Cut-down, Annoyedby Criticism, Guility e Eye-

opener que formam através de suas iniciais o instrumento 

CAGE (MASUR; MONTEIRO, 1983), com o intuito de verificar 

se existia dependência alcoólica por parte dos entrevistados, e 

o nível socioeconômico foi definido conforme Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2019).  

O CAGE é um instrumento que visa avaliar a tendência 

ao alcoolismo dos participantes da pesquisa, em que,  caso o 

paciente tenha respondido positivo à duas das quatro questões, 

este teste torna-se positivo (MASUR; MONTEIRO, 1983). Já o 

questionário ABEP, visa classificar socioeconomicamente o 

indivíduo levando em consideração seus itens de conforto de 

casa, rede de distribuição de água, trecho de moradia e 

escolaridade do chefe da família, em que suas variáveis nele 

contida recebem uma pontuação e ao final classifica o 

participante como A (variação de 45 à 100 pontos), B1 (variação 

de 38 à 44 pontos), B2 (variação de 29 à 37 pontos), C1 

(variação de 23 à 28 pontos), C2 (variação de 17 à 22 pontos), 

D (variação de 11 à 16 pontos) e E (variação de 01 à 10 pontos) 

(ABEP, 2019). 

A aplicação do MEEM forneceu informações sobre 

diferentes parâmetros cognitivos acerca dos idosos 

entrevistados, sendo composto por duas seções, podendo o 

participante totalizar até 21 pontos na primeira seção, que 

contém itens para a avaliação de memória, atenção e 

orientação. Seguida da segunda seção, o participante poderia 

pontuar até 09 pontos, essa visou avaliar a capacidade de 

obediência, nomeação, comando verbal e a um escrito, 

realizando uma cópia de um polígono. Num escore total era 

possível obter 30 pontos, que segundo Folstein, Folstein e 
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Mchugh (1975), participantes que pontuassem abaixo de 23/24 

são sugestivos a possuírem algum déficit mental.  

O formulário para avaliar a qualidade de vida - 

WHOQOL-BREF é composto por 26 perguntas objetivas 

utilizando a Escala de Likert, que varia de 1 a 5, visto que 

quanto maior o valor, melhor a qualidade de vida do indivíduo 

entrevistado. Nas questões 1 e 2 são avaliadas a qualidade de 

vida geral, sendo as outras 24 perguntas subdivididas em 4 

domínios: psicológico; relações sociais; físico e meio ambiente. 

Inicialmente, o pesquisador selecionou os indivíduos de 

forma aleatória e por conveniência, desde que os mesmos se 

encaixassem aos critérios de inclusão e exclusão pré-

determinados. Em seguida emitiu e fez a leitura do TCLE 

juntamente ao idoso, esclarecendo todas as dúvidas e 

solicitando sua assinatura e após o consentimento dos idosos 

aplicou o questionário MEEM, seguindo com a aplicação do 

formulário de determinantes de saúde e finalizando então com 

a aplicação do WHOQOL-BREF.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise estatística e elaboração do banco de dados 

dos três formulários, foi utilizado o Software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS – versão 20.0) para Windows e 

os escores de cada instrumento. Após o tratamento estatístico 

dos dados coletados, os resultados foram expostos em forma 

de tabelas e gráficos, elaborados pelo software Microsoft Office 

Word e Excel em sua versão 2016. Foi utilizada a análise 

descritiva utilizando cálculos de média e desvio padrão em cada 

formulário utilizado e, para correlação de dados, foi utilizado o 

teste de Pearson. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 30 idosos residentes na 

cidade de São Bentinho – PB. A Tabela 1 caracteriza a amostra 

quantos aos aspectos biodemográfico. Os idosos apresentaram 

a predominância do sexo feminino 70% (n=21) e idade média 

de 69,2 (±6,91), sendo a idade mínima de 60 anos e a máxima 

de 88 anos. Porém, a maior parte da amostra é composta por 

idosos com faixa etária entre 60 – 65 anos, correspondente a 

33,3% (n=10) e 26,7% (n=08) têm 66 – 69 anos. Dos 30 idosos, 

76,7% (n=23) são casados e 10% (n=03) são viúvos. 

A atual pesquisa vai ao encontro do estudo realizado por 

Tavares e colaboradores (2016) em que se entrevistou 1.691 

idosos da zona urbana de Uberaba – MG e em seus resultados 

pôde-se observar maior predominância do sexo feminino, 

totalizando 63,7%, além de que 43,1% eram casados. 

Resultado semelhante ao estudo conduzido por Halaweh et al., 

(2015) com idosos palestinos da Cisjordânia, no qual também 

houve predomínio do sexo feminino envolvendo 115 mulheres 

e 61 homens, com faixa etária com idade média de 68,15 

(±6,74) anos. A predominância do sexo feminino pode ser pelo 

fato em que as mulheres se preocupam mais com sua saúde, 

quando comparado aos homens, como colocado por uma 

entrevistada na pesquisa realizada por Matsuo et. al. (2018, 

p.99) em que a participante retrata que cuidar de si é algo 

necessário para se “ter saúde na velhice”, e que “nesta fase da 

vida não se pode brincar com a saúde”. 
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Tabela 1: Caracterização Biodemográfica da amostra (n=30) 
VARIÁVEIS N % 

Faixa Etária   
60 – 65 10 33,3 
66 – 69 8 26,7 

70 – 74 6 20,0 

77 – 88 6 20,0 

Sexo   

Masculino 9 30,0 

Feminino 21 70,0 

Estado Civil   

Solteiro 2 6,7 

Casado(a)/Unido(a) de fato 23 76,7 

Divorciado(a) / Separado(a) 2 6,7 

Viúvo(a) 3 10,0 

Tipo de Moradia   

Própria 29 96,7 

Alugada 1 3,3 

Mora com   

Esposo(a) 8 26,7 

Com esposo(a) e filhos 13 43,3 

Com os filhos 3 10,0 

Sozinho 5 16,7 

Outro 1 3,3 

Realiza trabalho remunerado   

Sim 4 13,3 

Não 26 86,7 

Renda familiar    

Menos de 1 salário 2 6,7 

1 salário 5 16,7 

2 salários 23 73,3 

Mais de 2 salários 1 3,3 

Tipo de assistência à saúde que 
utiliza  

  

Plano de Saúde 5 16,7 

SUS 27 90,0 

Particular 6 20,0 

Diagnóstico de doença crônica   

Diabetes 3 10,0 

Hipertensão 18 60,0 
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Osteoartrose 11 36,7 

Osteoporose 8 26,7 

Outros 7 23,3 

N: número; %: porcentagem 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Em relação à moradia, 96,7% (n=29) possuem moradia 

própria e 3,3% (n=01) mora de aluguel, 86,7% (n=26) deles não 

realizam mais atividades remuneradas e 73,3% (n=23) 

sobrevivem com uma renda de dois salários mínimos. No 

tocante aos serviços de saúde, 90% (n=27) afirmaram utilizar o 

Sistema Único de Saúde – SUS como primeira opção para 

atendimentos, embora 20% (n=06) também realizassem 

consultas de forma particular e apenas 16,5% (n=05) possuíam 

planos de saúde (Tabela 1). 

Assim como encontrado no estudo realizado por 

Miranda, Soares e Silva (2016) que visava avaliar a qualidade 

de vida de idosos de Belo Horizonte – MG, 83,3% (n=257) dos 

seus participantes afirmaram possuir casa própria, 

assemelhando-se ao obtido. Costa e colaboradores (2018) ao 

realizarem recentemente um estudo comparativo entre dois 

grupos, constataram que os indivíduos que declararam renda 

superior que três salários, maior foi a correlação com o tipo de 

assistência à saúde utilizada, predominando os planos de 

saúde. Dessa forma, a presente pesquisa corrobora com seu 

estudo, visto que, os participantes apresentam em sua maioria, 

renda inferior a três salários e o tipo de assistência à saúde mais 

utilizada foi o SUS. 

Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, a mais 

comum foi hipertensão arterial sistêmica – HAS, representando 

60% (n=18), seguida da osteoartrose com 36,7% (n=11) e 

osteoporose 26,7% (n=08). Apenas 10% (n=03) dos 
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participantes relataram ser portadores de Diabetes Mellitus, em 

contrapartida 23,3% (n=07) afirmaram ser portadores de outras 

doenças crônica (Tabela 1).  

No que diz a respeito à saúde dos entrevistados, esta 

corrobora com estudo realizado por Miranda, Soares e Silva 

(2016) que entrevistou 257 idosos com mais de 60 anos e 

observou predominância da Hipertensão Arterial Sistêmica em 

63,4% (n=163) participantes.  
 

Caracterização da amostra quanto a Classe Econômica e 

ao Estilo de Vida 

 

Após a análise dos dados quanto à classe econômica, 

segundo critérios estabelecidos pela ABEP – 2018, observou-

se que a amostra foi composta em sua maioria por idosos de 

Classe D, perfazendo 53,3% (n=16), seguido de idosos da 

Classe C2, num total de 33,3% (n=10), uma vez que, quanto 

mais próximo da Classificação A, melhor o nível 

socioeconômico do entrevistado (Tabela 2).  

 Esse dado demonstra uma condição econômica um 

pouco menor em nossa região quando comparando com o 

estudo realizado por Hellwig, Munhoz e Tomasi (2016) com 

idosos na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que 

entrevistou 1.394 idosos e 57,3% (n=760) classificaram-se 

como C.  
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Tabela 2. Classificação do nível socioeconômico, segundo a 
ABEP, de tendência ao alcoolismo, segundo CAGE (N=30) e ao 
hábito de fumar. 

VARIÁVEIS N % 

Classificação ABEP – 2018   
B1 01 3,3 
C1 01 3,3 

C2 10 33,3 

D 16 53,3 

E 02 6,7 

CAGE   
Faz uso de bebidas alcoólicas 05 16,7 
Sentiu que deveria diminuir o hábito de beber 01 3,3 

Sentiu-se criticado por beber 01 3,3 
Sentiu-se chateado consigo mesmo pelo consumo 00 0 

Bebe pela manhã para diminuir o nervosismo ou 
ressaca 

00 0 

Tendência ao alcoolismo ou dependência 00 0 

Tabagista   

Sim 03 10 
Não 27 90 

Quantidade de cigarros consumidos   

≤ 10 cigarros por dia 02 6,7 

De 10 a 20 cigarros por dia 01 3,3 

Ex-Tabagista   

Parou de fumar há menos de 2 anos 09 30 

Parou de fumar há mais de 2 anos 01 3,3 

ABEP: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa; CAGE: Cut-down, 
Annoyedby Criticism, Guility e Eye-opener. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

 Quando questionados sobre o consumo de bebidas 

alcoólicas 16,7% (n=05) revelaram que tinham o hábito, sendo 

que apenas 3,3% (n=01) sentiu que deviria diminuir o hábito por 

sentir-se criticado. Porém, ao classificar a amostra conforme o 

CAGE, visando identificar a tendência ao alcoolismo ou 
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dependência, constatou-se que nenhum dos participantes 

idosos tem indicação positiva para dependência (Tabela 2). 

Em relação ao hábito de fumar, 90% (n=20) dos idosos 

afirmaram não fumar atualmente e apenas 10% (n=03) dos 

idosos admitiram ser tabagistas, em que 6,7% (n=02) 

consomem em média um número inferior ou igual a 10 cigarros 

por dia e 3,3% (n=01) consomem entre 10 a 20 cigarros 

diariamente. Entretanto, 30% (n=09) afirmaram ter parado de 

fumar há menos de dois anos e apenas 3,3% (n=01) afirmou ter 

parado há mais de dois anos (Tabela 2).  

Se comparado com o estudo citado acima (HELLWIG, 

MUNHOZ E TOMASI; 2016), o resultado foi semelhante quanto 

ao consumo de bebida alcoólica e hábito de fumar, no qual 

87,2% (n=1.214) dos entrevistados relataram não ser tabagista 

e 21,9% (n=305) afirmaram ter consumido bebida nos últimos 

30 dias.   

 

Caracterização da amostra quanto aos Hábitos de Lazer 

 

 Em relação aos hábitos de lazer realizado pelos 

entrevistados durante o tempo livre, a predominância estar em 

ir à igreja com 86,7% (n=26), seguida de assistir TV/filme com 

76,7% (n=23), encontrar/passear com algum familiar com 

53,3% (n=16), 50% (n=15) aproveitava o tempo livre para 

dormir/descansar e 36,7% (n=11) ainda afirmaram que 

praticava o hábito de leitura (Figura 1).   
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Figura 1. Hábitos de Lazer 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

De acordo com Bertolini et al. (2016) foi observado que 

idosos que afirmaram assistir à televisão, na maior parte de seu 

tempo disponível, exibiram pior desempenho nos testes 

‘Sentar-se e levantar-se’ e ‘Time up and go’, sugerindo que 

idosos sedentários estão mais predispostos a apresentar baixa 

funcionalidade.  

 Santos e colaboradores (2017) analisaram a associação 

do exercício físico e comportamento sedentário com sintomas 

depressivos em idosos, evidenciando significância estatística 

na probabilidade de depressão naqueles que realizavam menos 

de 150 minutos de exercícios física por semana. 

 

  

23 0 0 0 0 0 0 0 0 076,6 % 30% 50% 86,7% 20% 26,7% 53,3% 36,7% 3,3% 16,7%
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#REF! #REF!



DETERMINANTES DE SAÚDE RELACIONADOS AOS COMPORTAMENTOS E A 

QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO 

 
 

Avaliação do Estado Mental– MEEM  

 

 Em relação ao estado mental dos idosos, poucos 

apresentaram uma pontuação considerável. Por meio da figura 

2 é possível identificar que apenas 36,6% (n=11) dos idosos 

obtiveram pontuações iguais ou superiores a 23 pontos, e 

63,4% (n=19) pontuaram abaixo de 23 pontos, que segundo 

Folstein, Folstein e Mchugh (1975), participantes que 

pontuassem abaixo de 23/24 são sugestivos a possuírem algum 

déficit mental. (Figura 2).  

   

Figura 2. Escores obtidos pelo MEEM 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Em estudo comparativo com dois grupos de idosos, Dias 

et al. (2014) constatou que os idosos que não praticavam 

exercícios físicos tiveram os piores índices comparados aos 

que realizavam os exercícios. 
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Avaliação da Qualidade de Vida – WHOQOL BREF  

 

A qualidade de vida embora trata-se de um conceito 

subjetivo, esta pode se relacionar com aspectos de um 

indivíduo, como: sua capacidade funcional, seu estado 

emocional, suporte familiar que é recebido em diversos 

contextos, nível socioeconômico, estado de saúde, atividade 

intelectual, atividades de vida diária e satisfação com o 

ambiente em está inserido. Sendo possivelmente ser avaliada 

por instrumentos como o WHOQOL BREF (DAWALIBI; 

GOULART; PREARO, 2014). 

Os escores da versão do WHOQOL BREF resultam na 

avaliação de 5 prováveis respostas para as 26 facetas do 

formulário: as duas primeiras questões são de qualidade de 

vida geral e satisfação com a saúde, sendo apresentadas 

separadamente e em seguida unidas, gerando o tópico “Auto 

avaliação da qualidade de vida”; as outras 24 questões se 

dividem em 4 domínios: físico, psicológico, relações sociais e 

meio ambiente. Os domínios são avaliados de forma 

independente, utilizando a escala de Likert que adota valores 

de 1 a 5, sendo que quanto mais próximo de 5 melhor a QV do 

indivíduo. 

As questões 1 (Q1) e 2 (Q2) tratam da qualidade de vida 

do indivíduo e são consideradas facetas importantes para o 

estudo, no qual os idosos puderam responder de forma 

subjetiva e generalizada sobre como enxerga a própria vida. De 

acordo com o resultado obtido, pode-se observar que 16,7% 

(n=05) dos idosos avaliaram sua qualidade de vida como muito 

boa, 60% (n=18) como boa e 20% (n=06) como nem boa e nem 

ruim, ainda assim, 3,3% (n=01) referiu que sua qualidade de 

vida é ruim. Quando questionados sobre a satisfação com sua 
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saúde observa-se que 43,3% (n=13) estão bastante satisfeitos, 

40% (n=12) estão satisfeitos, 6,7% (n=02) extremante 

satisfeitos, 6,7% (n=02) e 3,3% (n=01) estão muito pouco 

satisfeitos e nada satisfeitos, respectivamente. Ponderando 

assim, as médias de 3,87 (±0,82) e 3,43 (±0,86), para as 

questões 1 e 2. Ao analisar ambas médias de acordo com a 

interface do Whoqol-Bref, é possível classifica-las como regular. 

Durante a avaliação de qualidade de vida e satisfação 

com a saúde, os idosos desta pesquisa apresentaram 

resultados superiores quando comparados a 20 idosos não 

praticantes de exercícios físicos por meio de grupos de 

promoção a saúde, que participaram de uma pesquisa 

semelhante realizada por Filho e colaboradores (2016) na 

cidade de Patos – PB, no qual o mesmo obteve uma média de 

3,10 (±0,85) para qualidade de vida e 2,80 (±1,01) para 

satisfação com a saúde. Porém, os idosos não participantes de 

exercícios de ambas pesquisas obtiveram resultados inferiores 

nos dois quesitos quando comparados ao grupo de idosos 

participantes de exercícios por meio de grupos de promoção a 

saúde, do estudo dos mesmos autores, sendo claro a diferença 

de médias, em que os idosos praticantes de exercícios físicos 

avaliaram sua qualidade de vida com uma média de 4,20 

(±0,52) e sua satisfação com a saúde com uma média de 4,20 

(±0,652), classificando assim a qualidade de vida e a satisfação 

como boa. 
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Tabela 3. Dados referentes as questões Q1 e Q2 do formulário 
WHOQOL-BREF. 

Questões  Muito 
ruim 

Ruim Nem boa 
nem ruim 

Boa Muit
o 

boa 

Q1 - Como 
você avaliaria 
sua qualidade 
de vida? 

n. 0 01 06 18 05 
% 0 3,3 20 60 16,7 

Média 3,87 
DP 0,82 

  Nada Muito 
pouco 

Mais ou 
menos 

Bastan
te 

Extr
ema
men

te 

Q2 - Quanto 
você se sente 
satisfeito (a) 
com sua 
saúde? 

n. 01 02 12 13 02 

% 3,3 6,7 40 43,3 6,7 

Média 3,43 

DP 0,86 

N = número da amostra; DP = Desvio Padrão  
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Análise descritiva dos Domínios e da Qualidade de Vida 

Geral 

 Os dados referentes à qualidade de vida dos idosos 

participantes desta pesquisa foram apresentados de acordo 

com os domínios que compõe o WHOQOL Bref. Para 

interpretar as repostas dadas pelos participantes, utilizou-se do 

escore total para cada fator que corresponde ao somatório dos 

itens que os compõem. Para descrição e interpretação geral 

dos resultados sobre a avaliação do objeto de estudo também 

foram consideradas as estatísticas descritivas como média e 

desvio padrão. 

Compondo a formação do WHOQOL Bref, o domínio 

físico é composto pelas facetas em que o participante é 
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avaliado por perguntas de dor e desconforto; fadiga e energia; 

repouso e sono; mobilidade; atividades da vida cotidiana; 

capacidade para o trabalho e dependência de medicação ou 

tratamentos. Sendo esses itens distribuídos por 7 itens 

(questões de números 3, 4, 10, 15, 16, 17 e 18). 

O domínio psicológico, caracterizado pelos sentimentos 

positivos e negativos, pensamentos, memória concentração, 

autoestima, imagem corporal e aparência, capacidade de 

aprendizado e espiritualidade/religião/crenças pessoais, 

corresponde a 6 itens (questões de números 5, 6, 7, 11, 19 e 

26). 

Em ao domínio social, temos como características as 

relações sociais e pessoais, suporte social e atividade sexual, 

correspondendo as questões de números 20, 21 e 22. 

Composto por 8 itens (questões de números 8, 9, 12, 13, 

14, 23, 24 e 25), o domínio meio ambiente abrange a segurança 

física e proteção; ambiente no lar; recursos financeiros; 

cuidados de saúde e sociais; oportunidades de adquirir novas 

informações e habilidades; participação e oportunidades de 

recreação/lazer; ambiente físico (poluição, ruídos, trânsito, 

clima); e transporte. 

Em relação aos domínios apresentados na Tabela 4, 

referente ao questionário de QV WHOQOL-Bref, observou-se 

que a melhor pontuação foi no domínio relações sociais com 

75%, seguido por autoavaliação da qualidade de vida com 

66,25%, domínio meio ambiente com 64,6%, psicológico com 

61,39% e um déficit no domínio físico com 58,21%.  

O domínio de relações sociais está envolvido com as 

relações pessoais, o suporte (apoio) social e a atividade sexual. 

Este domínio foi o que apresentou a melhor pontuação, ou seja, 

o que mais contribuiu na qualidade de vida dos idosos, 
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indicando assim que, aqueles que possuem bons 

relacionamentos no meio social e não se isolam, apresentam 

maior satisfação pessoal, o que sem dúvida minimiza a 

ocorrência de possíveis sentimentos de tristezas. 

De Souza et al., (2015) e Stival et al., (2014), obtiveram 

resultados semelhantes ao realizarem estudo também com 

idosos. Vale ressaltar que as relações sociais para idosos são 

extremamente importantes, pois possibilitam um melhor 

convívio social, permite ao idoso que continue ativo e 

participativo na sociedade e consequentemente melhora a 

autoestima e reduz sentimento de tristeza e isolamento.  

Os domínios físico e psicológico apresentaram valores 

mais baixos em relação aos demais domínios, visto que, esses 

baixos valores indicam um possível comprometimento na 

qualidade de vida dos idosos, no que diz respeito as facetas de 

dor e desconforto; fadiga e energia; repouso e sono; 

mobilidade; atividades da vida cotidiana; capacidade para o 

trabalho e dependência de medicação ou tratamentos, 

segurança física e proteção, recursos financeiros e outros 

(NORONHA et al., 2016). 

 Em estudo recente, Costa e colaboradores (2018) 

também evidencia os baixos níveis de em todos os domínios, 

por idosos não praticantes de exercícios quando comparados a 

idosos praticantes de exercícios físicos. Almeida-Brasil et al, 

(2017) ressalta que o domínio psicológico tem correlação direta 

com o sexo do participante, visto que, a maioria dos estudos 

tem predominância do sexo feminino, sendo este, o que mais 

enfrenta dificuldades e apresentam uma pior percepção da 

qualidade de vida do que os homens, bem como, o domínio 

físico tem piores avaliações, pois pode estar associado a 

doenças crônicas, hábitos de vida e sedentarismo.  
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Tabela 4. Dados mínimos e máximos, média e desvio padrão 
referente aos domínios do formulário WHOQOL-BREF. 

Domínio % Média DP 

Físico 58,21 13,85 2,43 

Psicológico 61,39 14,53 2,54 

Relações Sociais 75 16,00 1,82 

Meio Ambiente 64,6 14,25 1,58 

Auto avaliação da QV 66,25 14,60 3,07 

TOTAL 63,30   

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 
 Foram realizadas correlações entre as variáveis 

biodemográficas, incluindo os estilos de vida, hábitos de lazer, 

nível socioeconômico e o Whoqol – Bref. O coeficiente de 

correlação Pearson demonstrou correlação entre o trabalho 

remunerado com tipo de moradia (p<0,008) e nível 

socieconômico (p<0,000). Bem como, o hábito de beber estava 

mais presente nos usuários do SUS (p<0,001). Em relação a 

idade, observou-se que esta correlacionava-se com a HAS 

(p<0,027), e no tocante aos serviços de saúde utilizados, os que 

possuíam plano de saúde, estava mais satisfeito com seu sono 

(p<0,001). 

 Estudo realizado por Chin, Lee e Lee (2014) aponta os 

impactos negativos das doenças crônicas na saúde dos 

portadores, indicando que idosos com doenças crônicas tem 

uma pior qualidade de vida. Assim como De Souza et al., (2016) 

retratam que o processo de envelhecimento acarreta impacto 

negativo na qualidade de vida, associando-se aos fatores como 

HAS e DM.  

Tratando-se de uma melhor qualidade de vida, Santos 

(2014) retrata a importância da inserção do idosos em grupos 



DETERMINANTES DE SAÚDE RELACIONADOS AOS COMPORTAMENTOS E A 

QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO 

 
 

de promoção a saúde, visto que o meio em que o indivíduo se 

encontra inserido interfere nos mais diversificados conceitos da 

qualidade de vida, resgatando-os de situações de isolamento e 

sedentarismo e inserindo o indivíduo idoso num novo círculo 

social, dando a ele oportunidades de uma melhor qualidade de 

vida. A autora ainda traz a excelência dos instrumentos 

WHOQOL em suas diversas versões para a identificação de 

problemas, sendo indicado para avaliação da qualidade de vida 

e servindo como aliados para uma melhor intervenção grupal. 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo permitiu a compreensão sobre os 

aspectos biodemográficos, socioeconômicos e qualidade de 

vida de idosos não praticantes de exercício físico, da cidade de 

São Bentinho – PB, indicando predominância de indivíduos do 

sexo feminino, com idades variando principalmente entre 60-65 

anos, casados (76,7%) e que moram com companheiro (a) e 

filhos (43,3%).  

Embora grande parte dos idosos tenham referido uma 

boa qualidade de vida, é possível observar que os problemas 

de saúde prevalecem em seu meio, como a presença da HAS 

(60%) e osteoartrose (36,7%), visto que essas desencadeiam 

problemas em suas condições físicas, justificando os baixos 

escores obtidos neste domínio. Embora sejam idosos não 

praticantes de exercícios físicos, esses apresentaram altos 

índices nas relações sociais, o que pode estar interligado com 

o local em que mora, tratando-se de uma cidade de pequeno 

porte.  

Os idosos enfrentam várias dificuldades que 

comprometem a sua qualidade de vida, portanto, garantir um 
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envelhecimento ativo e saudável para essa população é um 

grande desafio e deve ser alvo de diversas políticas públicas 

intersetoriais. 

Diante de todas essas evidências, espera-se que a 

pesquisa sirva de subsídio para o planejamento de políticas 

públicas relacionadas ao campo do envelhecimento 

populacional, à saúde do idoso nos diferentes âmbitos da 

atenção à saúde. Além disso, espera-se, no nível local, que o 

estudo tenha aplicabilidade direta para o desenvolvimento das 

ações de promoção da saúde para a população idosa no centro 

de referência, visto que as características socioeconômicas, 

biodemográficas, clínicas e comportamentais dos idosos podem 

ser fatores modificáveis e que afetam a qualidade de vida 

desses idosos.  
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RESUMO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma 
disfunção neurológica aguda decorrente de anormalidade na 
circulação encefálica e pode resultar no quadro de hemiplegia, 
que consiste em uma paresia ou uma paralisia de um 
hemicorpo. Podem surgir complicações incapacitantes na 
biomecânica pulmonar, força muscular respiratória, ritmos 
biológicos e qualidade do sono. Com o objetivo de elucidar 
como se comportam essas alterações no comportamento do 
sono, nas características cronobiológicas e respiratórias de 
hemiplégicos e como se correlacionam, foi realizada uma 
revisão integrativa e meta-análise em plataformas de buscas e 
pesquisas científicas durante o mês de janeiro a abril de 2019. 
Os critérios de inclusão e exclusão foram definidos de acordo 
com a pergunta chave desta pesquisa, sendo incluídas as 
pesquisas que envolviam amostras com indivíduos 
hemiplégicos e que elucidassem ou tratassem de complicações 
respiratórias e no sono após o AVE. A amostra revelou uma 
significativa redução da força muscular respiratória, uma 
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predominância do cronotipo matutino, uma forte presença de 
distúrbios de sono entre os indivíduos, e além disso, 
evidenciou-se a diminuição dos valores da PImáx em 
concomitância com a queda na qualidade do sono e a presença 
dos distúrbios do sono. Conclui-se que existe uma correlação 
significativa entre a força muscular respiratória, 
especificamente a inspiratória, e a qualidade do sono. 

Palavras-chave: Hemiplégicos. Força Muscular 
Respiratória. Qualidade do Sono. Cronotipo. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Após a ocorrência do Acidente Vascular Encefálico 

(AVE) prevalece o quadro de hemiplegia e o consequente déficit 

muscular geral nos acometidos, que, ao comprometer o tronco, 

acaba interferindo na biomecânica e força muscular 

respiratórias normais. Devido as lesões neurológicas causadas 

pelo AVE se localizarem principalmente em áreas corticais 

sensório-motoras, ocorreria ainda uma diminuição dos inputs 

envolvidos no mecanismo de feedback para a regulação 

homeostática do sono (UDDIN et al., 2015; CRUZ et al., 2018). 

Os parâmetros ventilatórios e o funcionamento da 

musculatura respiratória dos indivíduos hemiplégicos estão 

ligados à modulação temporal do sono, estreitamente 

relacionada aos ritmos biológicos e ao ciclo claro-escuro, assim, 

devido essa conexão, acredita-se que a má qualidade do sono 

e os distúrbios do sono podem surgir em decorrência do 

cronotipo e/ou do déficit de força muscular respiratória dos 

indivíduos acometidos pelo AVE (REDLINE et al., 2010; 

MUÑOZ et al., 2012; NORRVING; KISSEIA et al., 2013).  

Porém, de modo contrário, pode ser que a má qualidade 

do sono e a presença de distúrbios do sono, em especial os 
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respiratórios, possam estar prejudicando direta ou 

indiretamente o desempenho da musculatura respiratória dos 

hemiplégicos, já que são observados casos de má qualidade do 

sono antes da ocorrência do AVE (ALMEIDA, 2014; BARRETO 

et al., 2015). 

A presente pesquisa visa esclarecer a relação existente 

entre os problemas no comportamento do sono-vigília e os 

déficits respiratórios dos hemiplégicos após AVE, à medida que 

fornecer terapia exclusivamente motora não se mostra 

suficiente para a recuperação cinético-funcional e reinserção 

social dessa população. 

A realização da pesquisa se justifica pela complexa 

correlação existente entre a fisioterapia neurofuncional e a 

cardiorrespiratória, que, mesmo sendo investigada na literatura, 

ainda apresenta muitas lacunas a respeito da forma como suas 

variáveis funcionais se correlacionam. A prática clínica 

fisioterapêutica e o convívio com pacientes que sofreram AVE, 

revela o impacto que a hemiplegia pode exercer sobre a 

capacidade respiratória dos mesmos, sendo observado um 

comprometimento mais acentuado nos que apresentam 

diminuição da qualidade do sono. 

Para isso, foi realizada uma revisão integrativa com 

meta-análise nas plataformas de busca e pesquisas cientificas, 

tais como Latindex, LILACS, SciELO, MEDLINE, Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Repositório Digital 

da UBI e Biblioteca Virtual das Faculdades Integradas de 

Patos, durante os meses de janeiro a abril de 2019. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

  

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt
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O presente estudo se constituiu em uma revisão 

integrativa com meta-análise, utilizando como principal recurso, 

buscas em plataformas de pesquisas acadêmicas científicas, 

rastreando artigos científicos que estudaram a relação existente 

entre a qualidade do sono, o cronotipo e a força muscular 

respiratória de indivíduos hemiplégicos que sofreram AVE. 

A pesquisa abrangeu a população das plataformas 

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

(Latindex), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (MEDLINE), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), Repositório Digital da UBI (uBibliorum), e 

Biblioteca Virtual das Faculdades Integradas de Patos, nos 

últimos 7 anos, que tenha relação com o objetivo do estudo. 

Para análise crítica dos artigos realizou-se leitura na 

íntegra classificando-os por autor/ano de publicação, base de 

dados, tipo de estudo, variável estudada e principais 

conclusões, sendo os dados organizados através do programa 

Microsoft Excel®, e apresentados em formato de quadro 

(página 14). A presente pesquisa respeitou os preceitos éticos 

e metodológicos, à medida que identificou e referenciou os 

autores e demais fontes de pesquisa, ressaltando a propriedade 

intelectual dos textos pesquisados no que diz respeito ao uso 

do conteúdo e citação das partes das obras consultadas. 

A busca das fontes foi baseada na utilização dos 

seguintes descritores em português: “avc”, “ave”, “hemiplégico”, 

“hemiplegia”, “força muscular respiratória”, “capacidade 

respiratória”, “cronotipo”, “qualidade do sono” e “distúrbios do 
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sono”. Também foram utilizados os seguintes descritores na 

língua inglesa: “stroke”, “hemiplegic”, “muscular strength 

respiratory”, “sleep quality”, “chronotype”. Os descritores foram 

interligados através do strings de buscas “AND” e/ou “OR”. 

As fontes digitais foram acessadas via web através de 

expressões de busca pré-estabelecidas, sendo utilizadas as 

seguintes combinações de descritores: “ave” “OR” “avc” “AND” 

“hemiplégico”, “ave” “OR” “avc” “AND” “hemiplegia”, “ave” 

“AND” “hemiplegia”, “força muscular respiratória” “AND” 

“hemiplégico”, “capacidade respiratória” “AND” “hemiplégico”, 

“cronotipo” “AND” “hemiplégico”, “qualidade do sono” “AND” 

“hemiplégico”, e “distúrbios do sono” “AND” “hemiplégico”. Na 

língua inglesa foram utilizados os seguintes descritores: “stroke” 

“AND” “hemiplegic”, “muscular strength respiratory” “AND” 

“hemiplegic”, “muscular strength respiratory” “AND” 

“hemiplegic”, “chronotype” “AND” “hemiplegic”, “sleep quality” 

“AND” “hemiplegic”, e “sleep disorders” “AND” “hemiplegic”. 

Como critérios de inclusão foram selecionados estudos 

realizados nos últimos 14 anos, e de exclusão as publicações 

que apresentaram duplicidades e que estivessem disponíveis 

apenas na modalidade de resumo e cartas ao editor. A pesquisa 

foi feita através das plataformas de busca estabelecidas, 

considerando o período de janeiro a abril de 2019. 

Após a utilização das combinações de descritores, foram 

encontrados 47 artigos, e a estes foi aplicado o primeiro filtro, 

no qual foram analisados os títulos e os 

resumos/abstract/summary. Tal análise foi realizada para 

excluir àqueles que não possuem relação com a pergunta 

norteadora ou com o tema discutido na pesquisa. A aplicação 

do primeiro filtro resultou em 34 artigos, sendo 21 em língua 

portuguesa e 13 em língua inglesa. 
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No segundo filtro foi realizada a revisão dos artigos na 

íntegra analisando detalhadamente a importância do conteúdo 

e seu alinhamento com o objetivo da presente revisão, com 

objetivo de eliminar publicações excessivas e sem foco no tema 

discutido. Com isso, foram excluídos 19 estudos, e incluídos 15 

estudos que discutiram as variáveis de distúrbios do sono, 

cronotipo e a força muscular respiratória de hemiplégicos após 

AVE, sendo 12 em idioma português e 3 em inglês. 

Dos 12 estudos em português, 3 foram encontrados na 

plataforma Latindex, 1 na SciELO, 1 na MEDLINE, 4 na BDTD, 

1 no uBibliorum, e 2 na Biblioteca Virtual das Faculdades 

Integradas de Patos. Enquanto dos 3 estudos em inglês, 1 foi 

consultado na plataforma LILACS e 2 na MEDLINE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tendo em vista o grande impacto na saúde dos 

acometidos, o indivíduo que sofreu um AVE deve ser abordado 

de forma multidimensional, o que inclui os fatores 

epidemiológicos, de sono-vigília, cognitivos e funcionais, para 

que sejam tratados de forma mais integral (SOUZA, 2012). 

Foram incluídos 15 estudos nessa revisão que auxiliaram a 

elucidar os fatores biopsicossociais que cercam o processo de 

cuidado dos indivíduos hemiplégicos que sofreram um AVE. 

Com isso, 4 estudos (27%) abordaram a força muscular 

respiratória dessa população. Meneghetti et al. (2011), 

enfatizam que o comprometimento respiratório em indivíduos 

acometidos por AVE ocorre em virtude da fraqueza muscular e 

das alterações posturais do tronco, e que mudanças na 

mecânica pulmonar diminuem a capacidade vital e a pulmonar 

total pela redução das complacências. 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt
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No referido estudo, Meneghetti et al. (2011), avaliaram a 

força muscular respiratória de 22 hemiplégicos acometidos por 

AVE e encontraram valores de PImáx e PEmáx menores que a 

média predita. Garcia et al. (2014) avaliaram os valores médios 

de força muscular respiratória em 13 pacientes pós-AVE e 

também encontraram valores abaixo da faixa predita. 

De forma semelhante, Mafalda, Santos e Carrilho (2014) 

avaliaram a força muscular respiratória de 11 pacientes 

hemiplégicos com diagnóstico clínico de AVE, de ambos os 

gêneros, com idade entre 40 e 70 anos, e observaram que, 

quanto à pressão inspiratória, ambos os gêneros obtiveram 

diminuição da força muscular respiratória. 

No estudo de Martins (2013) foi avaliada a força 

muscular respiratória de 15 indivíduos hemiplégicos e 

constatou-se que todos os indivíduos que fizeram parte da 

amostra apresentaram pressões inspiratórias diminuídas em 

relação aos valores de referência. 

A idade e o sexo são fatores que influenciam diretamente 

a força muscular respiratória, sendo os valores de PImáx e 

PEmáx menores nas mulheres em relação aos homens. No 

estudo de Mafalda, Santos e Carrilho (2014), o gênero feminino 

apresentou uma PImax menor, contudo, não foi observado no 

presente estudo, pois não houve diferença estatisticamente 

significativa na comparação da força muscular respiratória entre 

os gêneros. 

Contudo, essa diferença não foi observada no estudo de 

Martins (2013), pois não houve diferença estatisticamente 

significativa na comparação entre homens e mulheres, tanto 

para a PImáx como para a PEmáx. Na comparação dos sujeitos 

por gênero, esse autor encontrou os valores (média ± dp) de - 

41 ± 27,34 cmH2O para o gênero feminino, e - 42 ± 20,5 cmH2O 
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para o gênero masculino, com relação à PImáx; e 39 ± 7,31 

cmH2O para o gênero feminino e 38 ± 12,46 cmH2O para o 

gênero masculino, com relação à PEmáx. 

No âmbito das pesquisas científicas e na abordagem 

clínica do AVE deve-se dar maior ênfase aos acometimentos 

oriundos dos distúrbios do padrão sono-vigília, devendo intervir 

nos fatores de risco para desordens circadianas, para garantir 

a saúde e qualidade de vida dos pacientes (OLIVEIRA, 2018). 

Foram incluídos na presente revisão 3 estudos (20%) que 

relevantemente discutiram e investigaram qual o cronotipo 

prevalente entre os indivíduos hemiplégicos que sofreram um 

AVE. 

Martins (2013) avaliou o cronotipo de uma amostra de 15 

hemiplégicos, e observou que 53% (n=8) dos sujeitos tinham 

cronotipo moderadamente matutino, 20% (n=3) tinham 

cronotipo matutino extremo, 20% (n=3) tinham cronotipo 

intermediário, enquanto apenas 1 sujeito (7%) foi avaliado com 

o cronotipo de moderadamente vespertino. Diógenes et al. 

(2005) também avaliaram o cronotipo de 24 sujeitos 

hemiplégicos após AVE, e observaram que todos presentavam 

características de matutinidade. 

De forma semelhante, Campos et al. (2011), em um 

estudo transversal com 42 pacientes com AVE unilateral, 

observaram que 93% (n=39) eram matutinos e 7% (n=3) eram 

indiferentes. Na análise de regressão realizada nesse estudo, 

verificou-se que o cronotipo foi o único fator que teve influência 

significativa no horário preferencial de prática de atividades 

físicas e mentais, e conclui-se que quanto mais matutino o 

cronotipo, mais cedo o horário escolhido para realizar essas 

atividades. 
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A presente revisão incluiu 8 estudos (53%) em que foram 

investigadas a qualidade do sono e a presença de distúrbios do 

sono em hemiplégicos após AVE. No estudo de Oliveira (2018) 

foi avaliada a qualidade do sono de 10 pacientes hemiplégicos 

com AVE e 10 indivíduos saudáveis, através do IQSP, e ainda 

por meio da Actimetria (Actiwatch 2, Philips Respironics®, 

Andover, MA, USA), durante 7 dias consecutivos, foi avaliado 

objetivamente o padrão sono-vigília. Observou-se significativa 

má qualidade do sono nos hemiplégicos, e além disso, a análise 

da actimetria demonstrou que menor nível de atividade tanto 

durante a vigília quanto durante o sono nesse grupo. 

Através do IQSP, Neves (2016) realizou um estudo que 

avaliou uma amostra de 6 voluntários pertencentes à população 

de sujeitos internados com diagnóstico de hemiplegia após AVE 

há mais de 3 meses e menos de 12 meses, com idade inferior 

a 75 anos, e observou que 50% (n=3) da amostra apresentava 

má qualidade do sono, sendo identificado um aumento na 

latência do sono e a presença de distúrbios do sono.  

Campos et al. (2011) realizaram um estudo com 42 

pacientes com AVE unilateral e observaram que 64% (n=27) 

apresentou qualidade ruim do sono, 43% (n=18) apresentou 

sonolência excessiva, enquanto que 57% (n=24) apresentou 

padrão irregular da rotina diária. Esses autores concluíram que 

pacientes com mais tempo de lesão poderiam apresentar 

distúrbios do sono por estarem menos expostos às pistas 

fóticas, uma vez que a maioria não retorna às suas atividades 

sociais e ocupacionais diárias. 

Jackson, Howard e Barnes (2011) constataram a 

presença de distúrbios do sono em uma pesquisa com 

pacientes hemiplégicos após AVE, sendo a insônia a queixa 

mais comum após o evento. Também investigando a presença 
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de distúrbios do sono nessa população, especificamente a 

SAHOS, Barreto et al. (2015) estudaram 104 pacientes com 

AVE isquêmico na fase aguda, e verificaram grau de sonolência 

por meio da escala de Epworth e condição respiratória do sono 

através de Stardust (sRespironics), sendo observado distúrbio 

do sono em 57,5% (n=60) dos pacientes, com evolução mais 

grave após 3 e 6 meses. 

Chen et al. (2015) também investigaram a presença de 

distúrbios do sono em 101 pacientes com AVE e em 86 sujeitos 

do grupo controle, através da Polissonografia, do IQSP, da 

Escala de Sonolência de Epworth e da Escala Nacional de 

Acidente Vascular Cerebral dos Estados Unidos da América, e 

observaram uma prevalência relativamente alta de distúrbios do 

sono no grupo que sofreu AVE, concluíram que esses distúrbios 

se relacionam com diversos fatores de risco associados ao AVE 

e podem, adicionalmente, ser causados ou exacerbados pela 

ocorrência do mesmo. 

Souza (2012) conduziu uma pesquisa com 154 pacientes 

com diagnóstico de primeiro episódio de AVE e observou que 

36% (n=55) afirmou apresentar algum problema de sono, 

principalmente queixas relacionadas à insônia, como 

dificuldade para iniciar o sono, bem como acordar à noite e ter 

dificuldade para adormecer novamente.  

Martins (2013) também utilizando o IQSP, realizou uma 

pesquisa que avaliou a qualidade subjetiva do sono de 15 

hemiplégicos, e observou que 10 (67%) apresentaram 

comprometimento da qualidade do sono, sendo que em 3 

participantes (20%) foram observadas pontuações sugestivas 

de distúrbios do sono. 

Poucos trabalhos estudaram a relação entre distúrbios 

do sono, músculos respiratórios, e menos ainda, a associação 
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com AVE e hemiplegia, seja na fase aguda, seja na fase 

crônica. Barreto et al. (2015) destacaram a presença de 

distúrbios respiratórios do sono após o AVE e sugeriram uma 

correlação com a capacidade funcional desses indivíduos, o 

que inclui nesse contexto a função respiratória.  

Os estudos de Muñoz et al. (2012), Sousa (2010) e 

Almeida (2014) também se aproximaram da investigação da 

relação entre esses parâmetros, sendo o estudo de Martins 

(2013), o que realmente objetivou entender como se relacionam 

as variáveis de cronotipo, qualidade do sono, presença de 

distúrbios do sono, força muscular respiratória e capacidade 

funcional dos indivíduos hemiplégicos após AVE. 

Muñoz et al. (2012) conduziram um estudo prospectivo 

de base populacional, avaliando o efeito de parâmetros 

respiratórios relacionados à arquitetura do sono, 

particularmente a apneia central do sono (ACS), sobre o risco 

de acidente vascular cerebral em uma coorte prospectiva de 

394 idosos sem AVE, através da polissonografia de noite inteira 

em um período de seguimento de 6 anos. 

Os autores observaram 20 derrames isquêmicos no 

período do estudo, e inferiram que o AVE isquêmico está 

associado a episódios de ACS, sem qualquer correlação com 

eventos obstrutivos e que a sobrevida livre de eventos é mais 

baixa nos doentes com maior índice de apneias centrais (IAC). 

Os autores concluíram que a ACS parece ser o evento 

respiratório específico que aumenta o risco de AVC isquêmico. 

Os achados do estudo de Sousa (2010), apesar de não 

ter sido conduzido com a população hemiplégica após AVE, 

apontam que há relação entre perturbação do sono e PImáx, 

Para a autora, existe uma relação significativa entre os valores 

de PImáx e dados sugestivos de SAHOS em pacientes 
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portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo 

elucidado através dos resultados da aplicação da Escala de 

Mallampati e do Questionário de Berlin, um padrão de 

proporcionalidade em que quanto maior a possibilidade de 

eventos obstrutivos do sono, menores os valores de PImáx 

(SOUSA, 2010). 

Tais achados podem ser refletidos no âmbito da 

pesquisa com indivíduos hemiplégicos pós-AVE, à medida que 

eles também apresentam diminuição da força muscular 

inspiratória paralelamente ao surgimento de distúrbios 

respiratórios do sono, restante saber a relação de causa entre 

elas.  

Almeida (2014) realizou um estudo transversal com 29 

pacientes hemiplégicos com AVE isquêmico avaliando 

parâmetros quantitativos e qualitativos da parte respiratória, 

neurológica e do sono, valendo-se de uma análise de regressão 

linear múltipla para identificar as variáveis relacionadas aos 

parâmetros respiratórios. Observou-se que os pacientes 

apresentaram alteração da função respiratória com 

comprometimento da força muscular, da função pulmonar, do 

volume de CO2 expirado e da eficácia da tosse, e além disso, 

concluíram que quanto maior a incapacidade motora e física 

maior a probabilidade de o paciente estar se valendo de uma 

respiração rápida e superficial, para compensar a perda da 

força da musculatura respiratória, influenciando no surgimento 

ou agravo de distúrbios respiratórios do sono. 

Martins (2013), através de uma análise de regressão 

linear, elaborou um modelo de regressão múltipla que 

contemplou a relação da modulação temporal ou mesmo da 

influência de fatores relacionados à temporização dos 

fenômenos biológicos na população hemiplégica, através de 
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uma amostra de 15 pacientes acometidos por hemiplegia após 

AVE. 

Esse autor verificou a qualidade do sono através da 

análise do IQSP e observou que apenas a PImáx foi o fator que 

apresentou relação significativa com a variável de qualidade do 

sono. Entretanto, a avaliação da força da musculatura 

expiratória também se mostrou comprometida na amostra 

estudada, sugerindo que poderia estar relacionada também 

com o IQSP (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Modelo de Regressão Linear Múltipla para IQSP e Demais 

Variáveis do Estudo de Martins (2013). 

 β ± erro padrão P 

IQSP   

       Pontuação motora - 0,415 ± 0,078 0,254 

       Escala de Barthel - 0,375 ± 0,115 0,561 

       Equilíbrio   0,164 ± 1,104 0,785 

       Idade   0,184 ± 0,092 0,541 

       PImáx - 0,581 ± 0,29 .  0,023* 

       PEmáx - 0,374 ± 0,054 0,170 

PImáx: Pressão inspiratória máxima; PEmáx: Pressão expiratória máxima. 

*p < 0,05. Fonte: Martins (2013). 

 

Os dados referentes à força muscular respiratória 

observados no estudo de Martins (2013) revelam que os 

indivíduos hemiplégicos após AVE apresentavam valores 

compatíveis com fraqueza muscular, estando abaixo do 

previsto para essa população (p < 0,001), reforçando a relação 

existente entre a presença de distúrbios do sono e o 

comprometimento da musculatura respiratória nos indivíduos 

hemiplégicos, embora não esclareça qual comprometimento se 

instalaria primeiro e seria causador do outro. 

A partir das leituras apresentadas no quadro 1 é possível 
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inferir que os indivíduos hemiplégicos após o acometimento por 

um AVE apresentam predominantemente diminuição da força 

muscular respiratória (principalmente da PImáx), características 

de matutinidade, redução da qualidade do sono e presença 

distúrbios do sono (em especial os de causa respiratórias). 

Observa-se ainda que poucos estudos objetivaram 

estudar mais precisamente a correlação entre todas as 

variáveis comprometidas elencadas nesta revisão e os que o 

fizeram encontraram a existência de uma relação 

estatisticamente significativa apenas entre a força muscular 

respiratória, especificamente a inspiratória, e a qualidade do 

sono desses pacientes, revelada pela diminuição dos valores 

da PImáx em concomitância com a queda na qualidade do sono 

e com o surgimento de distúrbios do sono, reforçando a 

hipótese de que prejuízos no comportamento do sono 

promoveriam também efeitos deletérios na musculatura 

respiratória avaliada durante a vigília, reforçando a relação 

existente entre esses parâmetros. 

 

Quadro 1. Distribuição dos estudos analisados de acordo com dados da 

publicação, base de dados, tipo de estudo e principais conclusões. 

Autor/Ano Base de 

Dados 

Tipo de 

Estudo 

Variável 

Estudada 

Principais Conclusões 

Meneghetti et 

al. (2011) 

 

LATINDEX 

 

Transver-

sal 

Força 

Muscular 

Respirató-

ria 

Os hemiplégicos após AVE 

apresentaram diminuição da 

força muscular respiratória em 

comparação aos valores 

preditos. 

Mafalda, 

Santos e 

Carrilho 

(2014), 

 

LATINDEX 

 

Descriti-

vo 

Força 

Muscular 

Respirató-

ria 

A redução da força muscular 

respiratória no gênero feminino 

a PImax foi mais acentuada do 

que no masculino. 

  

 

Quantita-

tivo, ana-

Força 

Muscular 

Os valores médios de força 

muscular respiratória dos 
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Garcia et al. 

(2014) 

LATINDEX lítico e 

longitudi-

nal 

Respirató-

ria 

hemiplégicos acometidos por 

AVE estavam abaixo da faixa 

predita para aquela população. 

 

 

 

Martins (2013) 

 

 

Biblioteca 

Virtual das 

Faculda-

des Inte-

gradas de 

Patos 

 

 

Quanti-

qualita-

tivo 

 

Força 

Muscular 

Respirató-

ria; Crono-

tipo; Quali-

dade do 

Sono; 

Nos indivíduos hemiplégicos 

após AVE predominam o cro-

notipo matutino, diminuição da 

qualidade do sono, da força 

muscular respiratória 

(igualmente entre os gêneros), 

e foi observada correlação 

entre a presença de distúrbios 

do sono e o comprometimento 

respiratório. 

Diógenes et al. 

(2005) 

 

BDTD 

 

Quantita-

tivo 

 

Cronotipo 

Todos os hemiplégicos após a 

AVE avaliados apresentavam 

cronotipo matutino. 

 

 

Campos et al. 

(2011) 

 

 

SCIELO 

 

 

Transver-

sal 

 

 

Cronotipo; 

Qualidade 

do Sono. 

Os hemiplégicos acometidos 

por AVE apresentaram 

cronotipos matutinos, compro-

metimento da qualidade do so-

no, sendo observado que 

quanto mais matutino o 

cronotipo mais cedo a hora es-

colhida para atividades físicas. 

 

 

Oliveira (2018) 

 

 

 

BDTD 

Observa-

cional do 

tipo longi-

tudinal 

Qualidade 

do Sono e 

Ciclo Sono-

Vigília 

Os hemiplégicos estudados 

apresentam prejuízos na 

qualidade do sono e menor 

nível de atividade durante o 

ciclo sono-vigília. 

 

 

Souza (2012) 

 

 

 

BDTD 

 

Multicên-

trico 

Quantita-

tivo 

 

 

Qualidade 

do Sono 

Os hemiplégicos estudados 

apresentam distúrbios de sono, 

com queixas de dificuldade 

para iniciar o sono, e acordar à 

noite e ter dificuldade para 

adormecer novamente. 

 

 

Neves (2016) 

 

 

 

uBiblio-

rum 

 

 

Quantita-

tivo 

 

 

Qualidade 

do Sono 

Hemiplégicos após AVE, apre-

sentaram aumento na latência 

do sono, presença de distúr-

bios do sono e de outros tipos 

de sequelas que podem 

perturbar a qualidade do sono. 
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Jackson, 

Howard e 

Barnes (2011) 

 

MEDLINE 

Revisão 

Sistemá-

tica 

 

Qualidade 

do Sono 

Hemiplégicos após AVE 

apresentaram distúrbios do 

sono, sendo a insônia queixa 

comum após o evento. 

 

Barreto et al. 

(2015) 

 

 

MEDLINE 

 

Prospec-

tivo 

 

Qualidade 

do Sono 

Os distúrbio do sono foram 

observados em 57,5% dos 

hemiplégicos após AVE, com 

evolução mais grave após 3 e 

6 meses nesses pacientes. 

 

 

Chen et al. 

(2015) 

 

 

LILACS 

 

 

Quantita-

tiva 

 

Qualidade 

do Sono e 

Função 

Respirató-

ria 

Os distúrbios do sono se 

relacionam com diversos 

fatores de risco associados ao 

AVE e podem ser causados ou 

exacerbados pela ocorrência 

do mesmo, correlacionando-se 

com a capacidade funcional. 

Muñoz et al. 

(2012) 

 

MEDLINE 

Coorte 

prospecti

va popu-

lacional 

Qualidade 

do Sono e 

Função 

Respirató-

ria 

O AVE isquêmico está 

associado a episódios de ACS 

e a sobrevida livre de eventos 

é mais baixa nos doentes com 

maior IAC. 

 

 

Sousa (2010) 

Biblioteca 

Virtual das 

Faculda-

des Inte-

gradas de 

Patos 

 

 

Quantita-

tivo 

Força 

Muscular 

Respirató-

ria; Quali-

dade do 

Sono 

Há relação entre distúrbios do 

sono e PImáx, em que propor-

cionalmente quanto maior a 

possibilidade de eventos 

obstrutivos do sono, menores 

os valores de PImáx. 

 

Almeida 

(2014) 

 

BDTD 

 

Transver

sal 

Força 

Muscular 

Respirató-

ria; Quali-

dade do 

Sono 

Quanto maior a incapacidade 

motora e física maior a 

ocorrência de uma respiração 

rápida e superficial para 

compensar a perda da força da 

musculatura respiratória, 

provocando os distúrbios 

respiratórios do sono. 

Fonte: Cruz et al. (2019). 
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CONCLUSÕES 

 

Através da realização deste estudo, foram pesquisados 

os aspectos referentes às alterações cinético-funcionais, 

cronobiológicas e do comportamento do sono dos hemiplégicos 

após AVE, a fim de sugerir uma adequação na avaliação e 

tratamento fisioterapêutico aos mesmos. 

Foi possível observar através da análise dos artigos 

encontrados, que estudaram a população hemiplégica pós-

AVE, resultados significativos na redução da força muscular 

respiratória, refletida na diminuição da PImáx e PEmáx em 

relação aos valores preditos. Os estudos de cronotipo nessa 

população revelaram a predominância de características de 

matutinidade, enquanto que os questionários subjetivos de 

qualidade do sono apontaram a forte presença de problemas de 

sono, não havendo ainda estudos que indiquem a correlação 

entre esses distúrbios e o cronotipo nessa população. 

Os estudos ainda revelaram que as queixas relativas ao 

sono são geralmente a dificuldade para iniciar o sono, 

interrupção frequente de insônia. Todavia, encontrou-se uma 

discordância nas pesquisas quanto ao início dos distúrbios do 

sono nos hemiplégicos estudados, à medida que alguns autores 

apontam que começaram depois do evento vascular, enquanto 

que outros destacam que a qualidade ruim do sono já existia 

anteriormente à ocorrência do AVE. 

Foram escassas às pesquisas que correlacionaram as 

variáveis estudadas nesta revisão, mesmo assim, através dos 

poucos estudos analisados, com destaque o de Martins (2013), 

concluiu-se a existência de uma relação significativa entre a 

força muscular respiratória e a qualidade do sono dos 

hemiplégicos, revelada pela diminuição dos valores da PIMáx 
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em concomitância com a queda na qualidade do sono e o 

aparecimento dos distúrbios do sono. Estes achados estão de 

acordo com a afirmativa de que os eventos que comprometem 

a expressão adequada do comportamento do sono 

promoveriam também efeitos deletérios na musculatura 

respiratória avaliada durante a vigília, reforçando a relação 

existente entre esses parâmetros. 

Os testes elencados na pesquisa são de grande valia na 

investigação diagnóstica das alterações cinético-funcionais e 

do sono durante a prática cotidiana, permitindo aos 

profissionais acompanharem o quadro clínico e avaliar os 

possíveis marcadores de evolução das sequelas do AVE. 

Neste estudo ficam evidentes as lacunas existentes na 

literatura sobre os aspectos biopsicossociais da população em 

questão, ressaltando a necessidade de se esclarecer se os 

distúrbio do sono prejudicam a musculatura respiratória ou se o 

comprometimento da mesma está envolvido no surgimento 

desses distúrbios. Enfim, o papel do funcionamento motor 

respiratório e sua relação com o AVE precisa ser elucidado, o 

que se faz sugerir novos estudos, sobretudo com uso de 

ferramentas mais específicas e com amostras maiores para 

obter resultados mais conclusivos. 
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RESUMO: Apesar das propostas para a prática assistencial 
fundamentada na Constituição Federal, subscritas no Sistema 
Único de Saúde e nos diferentes programas nele contidos, 
vários problemas comprometem a qualidade da assistência, 
inclusive, na atenção básica. Ressalte-se que o Ministério da 
Saúde vem intensificando programas que realizem a 
interdisciplinaridade como forma de prática das equipes 
multiprofissionais, um deles é a Estratégia Saúde da Família, 
uma forma especial de cuidar da saúde das pessoas no 
contexto familiar, com o propósito de uma assistência voltada 
para promoção da saúde, prevenção de agravos e reabilitação, 
com o envolvimento da população no planejamento e execução 
das ações em saúde. Trata-se de uma estratégia organizativa 
do Sistema Único de Saúde que vem aperfeiçoando ações com 
o intuito de tornar universal o atendimento ao usuário por meio 
de práticas interdisciplinares em equipes multiprofissionais. 
Assim, este artigo objetivou abordar a Estratégia de Saúde da 
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Família, com foco de atenção no trabalho interdisciplinar das 
equipes multiprofissionais. Trata-se de um estudo de revisão, 
cujo material selecionado para análise foi coletado em manuais 
da saúde da família, livros e documentos em suporte de papel 
ou disponibilizado em plataformas online. Os resultados 
mostram que a interdisciplinaridade da equipe multiprofissional 
é essencial na consolidação das metas da Estratégia Saúde da 
Família.  
Palavras-chave: Equipes Multiprofissionais. Estratégia de 
Saúde da Família. Interdisciplinaridade. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente observam-se problemas significativos no que 

diz respeito aos serviços de saúde no Brasil tanto em nível de 

atenção básica, como nos serviços hospitalares, de média e 

máxima complexidade. Apesar das mudanças ocorridas no 

contexto da administração governamental, fundamentadas na 

Constituição Federal de 1988, implementadas na Lei Orgânica 

que instituiu o Sistema Único de Saúde em 1990, implantando 

posteriormente o Programa de Saúde da Família em 1994 e 

outros programas, os serviços de saúde deixam a desejar, 

sobretudo, pela desumanização no processo de cuidar. Isso 

ocorre tanto em relação ao acesso, como em se tratando de 

resolutividade nas necessidades de saúde da população.  

A desumanização nos cuidados no contexto da saúde, 

“embora tenha se iniciado na década de 1950, ganha relevo 

como tema  de estudo e formulações práticas principalmente a 

partir dos anos 1970, com as elaborações da sociologia médica 

norteamericana” (GOMES, 2017, p.17). De acordo com este 

autor, no Inicio, essas críticas se voltavam predominantemente 
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para o autoritarismo imbricado na relação médico x paciente. 

Este ultimo coisificado, colocado como objeto passível de 

manipulação, sua personalidade comprometida e agravada 

com a condição de  vulnerabilidade decorrente do sofrimento 

perdia sua autonomia diante de um sujeito monopolizador de 

poder, exercendo a condição técnicocientífica. 

Contraditoriamente, consta da Constituição Federal em 

vigor, precisamente em seu artigo primeiro, que  a República 

Federativa do Brasil tem como fundamentos, entre outros, a 

cidadania e a dignidade da pessoa humn. O artigo 196 

determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. O artigo 197 da Carta Magna 

determina que são de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 

sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.  

A Lei Orgânica da Saúde de número 8080, sancionada 

em 1990 estabelece o Sistema Único de Saúde, que em seus 

princípios fundamentais e em sua estrutura constitue um novo 

modelo de atenção à saúde (BRASIL, 1990). 

 A partir da instituição do Sistema Único de Saúde, foi 

editado um conjunto de Normas Operacionais para orientar o 

setor público, quanto ao efetivo funcionamento dos serviç/os de 

saúde. Uma dessas normas é a NOB 1996, definindo 

programas e estratégias prioritários para a reorientação do 

modelo de atenção básica, recomendando o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde e o Programa de Saúde da 
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Família A questão que se coloca é que fatores interferem, 

comprometendo a finalidade e a destinação dos recursos 

alocados, bem como a qualidade nos serviços públicos de 

saúde. Por outro lado, questionam-se quais os impactos 

provocados pelos serviços de saúde no contexto social 

brasileiro? 

Na tentativa de encontrar respostas a tais 

questionamentos, o presente estudo tem como objetivo abordar 

a Estratégia de Saúde da Família, com foco de atenção no 

trabalho interdisciplinar das equipes multiprofissionais. O 

interesse pelo tema estudado foi resultado da busca por uma 

maior valorização da equipe multiprofissional na Estratégia 

Saúde da Família, sob a perspectiva da promoção da saúde em 

âmbitos do Sistema Único de Saúde.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que consiste na 

“atividade de localização e consulta de fontes diversas de 

informação escrita orientada pelo objetivo explícito de  coletar 

materiais mais genéricos ou mais específicos a respeito de um 

tema” (LIMA, 2019, p. 138). 

 Este tipo de  estudo diz respeito ao conjunto de 

conhecimentos humanos reunidos em obras publicadas. Tem 

como princípio fundamental conduzir o leitor a determinado 

assunto e à apreensão, armazenamento, produção, 

reprodução, utilização e comunicação das informações 

coletadas para o desempenho da pesquisa (FACHIN, 2003).  

A pesquisa bibliográfica procura explicar um fenômeno 

ou explicar um problema a partir de referências teóricas 
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publicadas em documentos, livros e artigos científicos, 

apresentados em suporte de papel ou disponíveis em redes 

eletrônicas (LIMA, 2019).   

A seleção do material ocorreu no período de setembro e 

outubro de 2019, mediante levantamento da produção científica 

inerente à referida temática, a partir de consulta às bases de 

dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

www.temasensaúde.com.  

Para realização da pesquisa foram utilizados os 

descritores: Atuação interdisciplinar. Equipe multiprofissional. 

Programa de Saúde da Família, observando os critérios: 

documentos publicados na língua vernácula, e disponíveis na 

íntegra. Os achados foram analisados mediante uma 

abordagem discursiva, com fulcro nos autores revisados. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Programa de Saúde da Família 

 

Apesar do Programa Saúde da Família(PSF) ter sido 

instituído como um programa, depois de uma dezena de 

experiências vivicenciadas em sua trajetória, da realização de 

estudos que promoveram reflexões acereca de sua realização, 

chegou~se à conclusão de que se trata efetivamente de uma 

estratégia específica de atenção à saúde, uma forma específica 

de cuidar da saúde. 

A proposta de criar o Programa de Saúde da Família 

integra as estratégias de consolidação do Sistema Único de 

Saúde no Brasil. Trata-se de um sistema único “porque segue 

http://lilacs.bvsalud.org/
http://lilacs.bvsalud.org/
http://www.temasensaúde.com/
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a mesma doutrina e os mesmos princípios organizacionais em 

tododo o território nacional, sob a responsabilidade das três 

instancias governamentais: federal, estadual e municipal” 

(LIMA, 2005, p.106). 

Com base na Constituição Federal vigente,  foi instituído 

o Sistema Único de Saúde (SUS), o que se deu através da Lei 

número 8080/1990. Orienta-se pelos princípios de 

universalidade, equidade, integralidade, regionalização e 

hierarquização, resolutividade, descentralização, participação 

dos cidadãos e complementariedade por parte do setor privado.  

A partir da instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), 

o primeiro passo dado na direção do Programa de Saúde da 

Família foi a criação do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) em 1991, visando aproximar a população dos 

serviços de saúde e os profissionais desses serviços irem até a 

comunidade onde o povo está. O propósito desta aproximação 

era contribuir para a redução dosproblemas dos serviços 

públicos de saúde. 

Em 1994 o governo criou o Programa de Saúde da 

Família (PSF), visando a melhorar o estado de saúde da 

população através da construção de um modelo assistencial de 

atenção baseado em promoção e proteção à saúde, diagnóstico 

precoce de doenças e agravos, tratamento e recuperação da 

saúde, com fulcro nos princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde (SUS).  

O SUS tem como finalidade a reorientação do modelo 

assistencial a partir da atenção básica, configurando uma nova 

dinâmica de atuação, com definição de responsabilidades entre 

os atores dos serviços e a população, conforme determinações 

do SUS, sendo uma forma especial de cuidar da saúde das 

pessoas no contexto da família. Trata-se de uma estratégia 
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organizativa da atenção básica em âmbito do SUS, cujas bases 

se firmam na família como motor organizativo deste sistema.  

O PSF tem foco centrado na família, priorizando a saúde 

do ser humano em sua singularidade e na pluralidade do grupo 

familiar; considerando a família como grupo especial, célula 

mãe da sociedade. Isso, em resposta a demandas municipais 

para organização da rede básica de saúde que possibilitasse, 

especialmente, à incorporação de outros profissionais de saúde 

ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  

Foram estabelecidas como metas: Reorganizar a prática 

assistencial com novas bases e critérios; mudar o objeto de 

atenção em saúde, revertendo o modelo assistencial vigente 

focado na doença; eleger como ponto central o estabelecimento 

de vínculos e a criação de laços de compromissos e de 

corresponsabilidade entre gestores, profissionais de saúde e a 

população em geral; determinar a família como objeto precípuo 

da atenção, entendida a partir do ambiente onde vive e do 

espaço de relações entre seus componentes no contexto 

intrafamiliar e extrafamiliar; Lutar pela melhoria das condições 

de vida da população adstrita; desenvolver uma compreensão 

ampliada de saúde e doença enquanto processo, e não como 

eventos (LIMA, 2005). 

De acordo com Lima (2005), o Programa de Saúde da 

Família tem como bases legais e filosóficas: O direito à saúde 

que foi firmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 

Paris, no dia dez de dezembro de 1948; a conferência de Alma-

Ata/1978, que expressa a necessidade de ação urgente de 

todos os governos nos campos da saúde e do desenvolvimento 

social e da comunidade, em três eixos centrais: a - Estruturar 

os sistemas de saúde focados na atenção básica, b - priorizar 
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os cuidados primários, c - garantir o sistema nacional de saúde 

e promover o direito e a equidade em saúde, na atenção 

interdisciplinar e participação cidadã; Considerando a saúde 

como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi instituído com 

base em princípios fundamentais como: No trabalho da equipe 

do PSF não existe hegemonia de poderes de uma categoria 

sobre as demais; cada profissional tem sua área de 

competência e responsabilidade, realizada na 

interdisciplinaridade das ações, visando à saúde e qualidade de 

vida da população adstrita. Pautou-se nas experiências de 

Cuba, do Canadá, Inglaterra e outros países, consolidadas no 

modelo de atenção aos serviços primários de saúde, 

reconhecidas pela resolutividade e pelo impacto (LIMA, 2005)  

 

Estratégia de Saúde da Família 

 

No início de sua implantação, o Programa de Saúde da 

Fmília não apresentava propostas alinhadas com modelos de 

atenção primária seletiva, deixando a desejar quanto às 

atividades do serviço de saúde. Assim, foi preciso se pensar em 

uma estratégia que possibilitasse a integração e promovesse a 

organização das atividades em território definido, com o 

propósito de propiciar o enfrentamento e a resolução dos 

problemas identificados, dessa maneira surge a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) (PASSINHO, 2016). 
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 A Estratégia Saúde da Família propõe um novo modo de 

atuar em saúde, com visão para o individual e para o coletivo, 

na assistência voltada para promoção da saúde, prevenção de 

doenças e agravos, bem como, a reabilitação do indivíduo e o 

comprometimento de gerar participação popular na construção 

e planejamento das ações em saúde. Essa nova organização 

da assistência necessita de profissionais com visão de 

integralidade, com competências e habilidades para trabalhar 

em equipe, desenvolvendo ações na individualidade do sujeito 

e coletividade dos grupos. 

 Convém salientar que o trabalho de equipes 

multiprofissionais não é um mérito específico da Estratégia 

Saúde da Família (ESF). Porém nesta, as equipes 

multiprofissionais tornaram-se um dos principais instrumentos 

de intervenção, pois as ações implicar a interdisciplinaridade. O 

trabalho das equipes multiprofissionais também é considerado 

um recurso importante para promover a integralidade, além de 

contribuir na organização do trabalho nos serviços, busca uma 

apreensão ampliada das necessidades de saúde da população 

atendida. 

Os profissionais passam a trabalhar em equipe, 

configurando-se em um processo de trabalho coletivo, 

extrapolando o trabalho técnico hierarquizado, realizando um 

trabalho com interação social entre os componentes da equipe, 

com maior horizontalidade e flexibilidade dos diferentes 

poderes, gerando maior autonomia e criatividade de seus 

integrantes. Contudo, este pode ser um dos grandes desafios 

que se colocam para as equipes de saúde que vêm se inserindo 

na Saúde da Família, para não repetir o modelo de atenção 

centrado na recuperação biológica individual, na divisão do 
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trabalho e desigual valoração social dos diferentes 

profissionais. 

Dessa forma, a implantação da Estratégia Saúde da 

Família implica a prévia sensibilização de gestores, 

profissionais de saúde e da comunidade, pois,  o foco da ESF 

é a assistência à família, consequentemente os profissionais da 

equipe precisam conhecer a realidade de cada indivíduo 

integrante da comunidade de abrangência e com base nos 

dados colhidos, utilizar-se dos seus conhecimentos e vivências, 

para unidos, pensar e por em prática a assistência necessária. 

Em 2003, o Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS) apresentou como consenso de suas 

discussões, o fortalecimento da Atenção Primária, como a 

principal porta de entrada da rede de serviços integrados de 

saúde, configurando-se como eixo fundamental para a 

mudança de modelo assistencial. Defende a responsabilidade 

pela organização e operacionalização da Atenção Primária 

inerente ao gestor municipal, mas entende que funções de 

formulação da política, de planejamento, de cooperação técnica 

e de avaliação, são prerrogativas do governo em âmbito do 

território federal e estadual. Considera que o profissional que 

atua na Atenção Primária deve ser qualificado para prover 

cuidados contínuos a indivíduos com patologia crônica e que 

apresentem necessidades especiais (BRASIL/ CONASS, 

2011). 

 A definição da Estratégia Saúde da Família (ESF) como 

a principal forma de organização da Atenção Primária à Saúde 

no SUS exige uma prática integral na atenção às necessidades 

em saúde dos indivíduos e na corresponsabilidade pela saúde 

da população em sua área territorial. Busca, então, promover a 

qualidade de vida da população adstrita e intervir nos fatores 
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que colocam a saúde em risco: Não realização de atividade 

física, má qualidade da alimentação, uso de ilícitas, tabaco, 

entre outros. 

A proximidade da equipe de saúde com o usuário 

permite que se conheça a pessoa, a família e a vizinhança. 

Isso garante uma maior adesão do usuário aos tratamentos e 

intervenções propostas pela equipe de saúde, e o resultado é 

mais problemas de saúde resolvidos na atenção básica, sem 

a necessidade de intervenção de média e alta complexidade 

em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ou 

hospital (BRASIL /MS, 2018). 

A Estratégia Saúde da Família incorpora os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e se estrutura a partir da 

Unidade Saúde da Família (USF) em: Caráter substitutivo; 

territorialização; planejamento e programação; 

intersetorialidade; espaço de construção de cidadania. No que 

diz respeito ao Caráter substitutivo, a Saúde da Família deve se 

organizar de forma diferenciada à dos ambulatórios focados nas 

especialidades médicas básicas e, sobretudo, a ações 

simplesmente de “cura”.  

O caráter substitutivo surgiu com o propósito de fazer 

mudanças na forma de fazer a atenção básica em saúde, 

incluindo não apenas o contexto da ESF, mas também a 

responsabilidade dos gestores e a participação usuários do 

SUS, sob a perspectiva da promoção da humanização na 

assistência (BRASIL, 2006). 

A Territorialização não deve ser entendida apenas como 

uma socialização do espaço geográfico. A territorialização 

subscrita nos documentos do SUS está baseada também em 

aspectos gerenciais e técnicos. Isso de forma a garantir o 

acesso das pessoas a todas as ações e serviços necessários 
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para a resolução de seus problemas de saúde, primando pela 

qualidade dos recursos disponíveis na localidade (BRASIL, 

2004). 

O Planejamento e a programação fundamentam-se no 

reconhecimento da situação das famílias e comunidades 

colhidas pela equipe de profissionais de atuação de cada 

território. Mediante esse diagnóstico é possível obter resultados 

positivos seguindo o planejamento e a programação de 

atividades organizadas pela equipe de profissionais. Quanto à 

Intersetorialidade consiste na busca por parcerias com 

instituições e organizações sociais, dentro ou fora da área de 

alcance de cada território, visando à criação de possíveis 

contribuições para a promoção de saúde e melhoria da 

qualidade de vida da comunidade, concebendo o processo de 

cuidar fundamentado na humanização da ssistência. 

O conceito de humanização abrange três perspectivas 

prinipais: Valorizaação dos diferentes sujeitos – usuários, 

trabalhadores e gestores; fomento da autonomia e do 

protagonismo dos sujeitos; aumento do grau de 

corresponsabilidade. Assim, os serviços de saúde têm como 

objetivos principais a promoção de saúde centrada no usuário, 

a realização profissional e pessoal de seus trabalhadores, e a 

efetivação do próprio  serviço enquanto política democrática e 

solidária (GOMES, 2017). 

Tais contribuições implicam ver o território da Equipe de 
Saúde da Família como o espaço para a construção e exercício 
de cidadania, objetivando que neste ambiente os direitos 
individuais e coletivos da comunidade sobre cuidados da Saúde 
da Família sejam realizados. Seria importante que cada um de 
nós se perguntasse qual o significado que atribui a este termo, 
enquanto cidadão e profissional. A prática profissional impõe a 
necessidade de que cada um procure refletir sobre o espaço 
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que ali determina para o exercício da cidadania. Implica a 
consciência de que, “ainda que de forma específica e peculiar, 
a saúde e a doença envolvem uma complexa interação entre os 
aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais da condição 
humana, e de atribuição de significados”( MINAYO, 2001, p. 15). 

Assim, a atuação das equipes ocorre principalmente nas 

unidades básicas de saúde, nas residências e na mobilização 

da comunidade, caracterizando-se: como porta de entrada de 

um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter 

território definido, com uma população delimitada, sob a sua 

responsabilidade; por intervir sobre os fatores de risco aos 

quais está exposta a comunidade; por prestar assistência 

integral, permanente e de qualidade; por realizar atividades de 

educação e promoção da saúde (BRASIL, 2006).  

Cada equipe multiprofissional (equipe de Saúde da 

Família – ESF) é composta por, no mínimo: (I) médico 

generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de 

Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da Família; (III) técnico ou auxiliar de 

enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. Podem ser 

acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde 

Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde 

da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. 

Cada equipe de Saúde da Família (ESF) deve ser 

responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média 

recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de 

equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de 

pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das 

famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de 

vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por 

equipe (BRASIL / MS, 2018). 



ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: TRABALHO INTERDISCIPLINAR DA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL  

 
 

A Estratégia Saúde da Família presume que os diversos 

especialistas sejam entendedores de variados temas para 

laborar com a complexidade do ser humano, pertencente, tanto 

ao contexto pessoal, familiar, social, cultural, demográfico e 

epidemiológico. Isso tudo, pede dos profissionais uma atuação 

diferenciada, guiado pelo respeito, pela ética e no compromisso 

com a comunidade pelas quais são responsáveis, por meio do 

vínculo de confiança e afeto, operando de forma participativa na 

construção de meios saudáveis no ambiente familiar.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Fazendo-se uma retrospectiva na trajetória da Estratégia 

Saúde da Família, mais precisamente em sua origem e 

evolução, percebe-se que se trata de uma organização 

fundamentada em princípios constitucionais de acesso 

universal e igualitário de às ações e serviços, para promoção, 

proteeção e recuperação de saúde. Fundamentada nos 

dispositivos da Lei Orgânica da saúde, que visa a realização de 

ações que garantam a resolutividade e a integralidade, em 

fundamentos técnicos e científicos que lhe dão sustentação. 

A realização desta revisão possibilita ver a relevância do 

trabalho realizado pelas equipes multiprofissionais na atenção 

básica em saúde, tendo como modelo a humanização na 

assistência, que implica o desenvolvimento de ações na 

interdisciplinares. Ressalte-se que a humanização tem como 

princípio básico a valorização dos sujeitos envolvidos no 

processo de cuidar: o profissional que cuida e a pessoa sob 

seus cuidados. Esta, necessariamente, precisa ser vista e 
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reconhecida como sujeito ativo nas ações que se realizem na 

atenção básica, com a garantia de falar e ser ouvida. 

A Estratégia Saúde da Família surgiu com a finalidade de 

intencional de contribuir para o aprimoramento e consolidação 

do Sistema Único de Saúde, com foco na assistência primária 

de saúde, estabelecendo laços de responsabilidade entre 

profissionais de saúde e a população. Sob essa perspectiva, o 

cuidar em saúde no contexto da atenção básica possibilita 

alcançar os objetivos do Sistema Único de Saúde, 

consequentemente, promover saúde e qualidade de vida para 

o indivíduo, para a família e para a população em geral. 

Isso exige dos profissionais de saúde competências e 

habilidades específicas para busca contínua pela efetivação da 

integralidade da assistência à saúde, sendo que a mobilização 

do coletivo deve acontecer para que as práticas dos diversos 

profissionais promovam a devida integração, cujos resultados 

venham contribuir para a saúde e qualidade de vida da 

população. Em outros termos, os profissionais que compõem as 

equipes de saúde da família devem primar pelo trabalho 

assistencial em saúde, justamente para transformar as relações 

entre trabalhadores e usuários, estabelecendo vínculos e 

acolhimento eficaz. 

 Essas prerrogativas examinadas a partir da contradição 

existente entre a proposta do Sistema Único de Saúde, da 

Estratégia Saúde da Família e a situação real que se observa 

no contexto dos serviços de saúde implicam rever a prática 

assistencial que, ao invés de promover acesso universal, 

resolutividade, felicidade e satisfação, vem causando  

constrangimento, insatisfação e resistência. Urge, pois, refletir 

acerca desta contradição, tomar decisões adequadas e investir 

na realização de ações que promovam saúde e qualidade de 
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vida da população, que, finalmente, resultam em realização e 

felicidade de todos os envolvidos no processo. 
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RESUMO: Abordar a ética no cuidar implica analisar o contexto 
no qual a pratica do cuidar em saúde é realizada, pois a mesma 
deve estar voltada à resolução dos problemas de saúde da 
população e do meio ambiente. A lógica prazerosa e utilitária 
vigente no atual contexto social brasileiro permite estabelecer 
relações entre pessoas com conceitos de vida opostos: para 
uma a vida precisa ser cuidada e preservada, para outra a vida 
pode até ser inconsequentemente eliminada. A partir de tais 
contradições, a temática Ética no Cuidar é fundamentalmente 
importante nas atuais discussões, pois este tema reúne 
diferentes categorias de conhecimentos fundamentados em 
princípios e valores aplicados nas relações humanas, visando 
à saúde e qualidade de vida. Isso implica desconstruir 
representações sociais antigas e construir novas, que 
favoreçam o cuidar na interdisciplinaridade para gerar bem-
estar e felicidade nas relações que se estabelecem entre 
profissionais de saúde e pessoas por eles assistidas, bem 
como, a população em geral. 
Palavras-chave: Ética. Cuidado. Interdisciplinaridade.  
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INTRODUÇÃO 

 

No atual contexto social brasileiro, a dinâmica dos 

processos vigentes apóia-se em valores que promovam o que 

é prazeroso e o que é útil. Essa dinâmica permite e estimula a 

relação de duas pessoas cujos conceitos de vida sejam 

antinômicos, sejam contraditórios, sejam opostos. Para uma 

delas a vida tem que ser cuidada, valorizada e preservada; 

para a outra a vida não tem importância, pode ou em 

determinadas situações, até precisa ser eliminada. Nessa 

lógica a escatologia tornou-se motivo de risos, a teologia que é 

mãe de todos os saberes tornou-se mera ficção, a filosofia que 

leva o indivíduo a pensar, a refletir, tornou-se desnecessária.  

Em outros termos, a lógica prazerosa e utilitária levou o 

homem à desordem moral e a um niilismo que pôs em risco a 

saúde, enquanto bem-estar físico, mental, psicológico, social, 

cultural e espiritual. Essa lógica prazerosa e utilitária 

comprometeu a qualidade de vida no atual contexto social e 

colocou em risco a própria vida. Essa mesma lógica atua como 

um pânico silencioso que esfria os sentimentos do indivíduo, e 

transforma as relações humanas em apenas ligações apáticas 

de palavras, que não comunicam muito de substancioso, de 

significativo para a realização humana, para sua felicidade, 

para sua saúde e qualidade de vida.  

Apesar dos avanços significativos em âmbitos das 

ciências e tecnologias de ponta, a saúde e qualidade de vida 

do ser humano não acompanha esse desenvolvimento, pois a 

população em geral não consegue expressar realização e 

felicidade. Ao contrário, as estatísticas exibem assustadoras 

taxas de suicídios, principalmente entre os jovens, assaltos e 

assassinatos, em uma expressão de insegurança e 

infelicidade, de sofrimento e depressão, que vem marcando 
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presença entre as doenças da atualidade. Os ecologistas 

afirmam que o planeta está agonizando, e que é grande a crise 

civilizatória que estamos vivendo! 

Assim, a temática ética no cuidar não é apenas 

oportuna, mas sua discussão é fundamentalmente necessária 

neste e noutros eventos, como também em todo o contexto da 

academia. Para abordar esta temática, deveríamos nos 

perguntar antes de tudo, o que é Ética / Bioética? Qual sua 

contribuição para reverter a lógica do ter e do prazer, 

responsável pela crise civilizatória?   

Na tentativa de apontar setas indicadoras de luzes para 

encontrar respostas a tais questões, o presente estudo tem 

como objetivos: Apresentar o significado de Ética e Bioética; 

Determinar sua contribuição para a prática interdisciplinar no 

processo de cuidar, sob a perspectiva da saúde e qualidade de 

vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente capítulo foi construído com as contribuições 

de um estudo de revisão temática, elaborado mediante 

pesquisas bibliográficas realizadas durante os meses de 

setembro e outubro de 2019. O estudo teve como fontes 

secundárias de informações os conteúdos abordados em  

livros, capítulos de livros e um E-book disponibilizado no site 

www.temasemsaude.com  

As pesquisas foram feitas mediante os termos 

descritores: ética e bioética; ética no cuidar; 

Interdisciplinaridade. Inicialmente foram selecionados os 

documentos a serem lidos, seguidos de leitura analítica para 

apreensão do conteúdo e elaboração do texto final. os achados 

foram analisados discursivamente, com fulcro nos autores 

http://www.temasemsaude.com/
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revisados, que deram sustentação às ideias aqui 

apresentadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Várias foram as contribuições encontradas nos textos 

lidos, compondo um panorama preocupante quanto à saúde e 

qualidade de vida do ser humano, no atual contexto social 

universal e, particularmente, em âmbito do Brasil. Tais 

contribuições também trouxeram luzes e apontaram saídas em 

busca de soluções para a crise que caracteriza um panorama 

preocupante, no atual contexto social.  

Não se pode negar o que tem sido feito pelos gestores 

brasileiros a partir da Constituição Federal em vigor, da 

implantação do Sistema Único de Saúde, que vem instituindo 

programas específicos direcionados a atender às 

necessidades de saúde dos indivíduos e dos grupos nas mais 

diversas áreas da sociedade. Contudo, a situação continua a 

desejar e demanda urgentes soluções para os problemas e 

necessidades de saúde da população carente. 

A trajetória histórica da humanidade revela-se 

perpassada por uma diretriz ética constante, impulso originário 

que se traduz em comportamentos individuais e costumes 

sociais de cada época. Assim, surgem seguimentos éticos: os 

gregos deram origem à ética da racionalidade, os pensadores 

medievais delimitaram a ética da felicidade e da santidade, os 

pensadores modernos definiram a ética da liberdade, e os 

pensadores da atualidade a ética do consenso, da 

reciprocidade e da justiça (PEGORARO, 2010). 

Assim, surge a bioética como resultado das 

repercussões políticas, sociais e culturais do desenvolvimento 

tecnicocientífico e político-social do século XX, principalmente, 
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após a Segunda Guerra Mundial, quando surgiram as 

denominadas éticas aplicadas: Ética na política, ética nos 

negócios, ética ambiental e, por fim, a bioética. Esta nasceu 

“em período de extrema efervescencia  de transformação de 

costumes e valores, coetâneo aos movimentos sociais 

ecologista, feminista, das minlorias raciais e sexuais” 

(FORTES; ZOBOLI, 2004, p. 11). 

À luz da ética e da Bioética, questões de ecologia, 

ciência, tecnologia e espiritualidade estão compondo a 

programação dos eventos científicos, filosóficos, educacionais, 

culturais e religiosos nos debates dos últimos tempos. Tais 

questões refletem a crise de civilização pela qual estamos 

passando e abrem perspectivas de luzes para que 

encontremos saída, como aborda Leonardo Boff (1999), no 

livro de sua autoria: O Homem do Paraíso. Este mesmo autor 

adverte que tudo o que existe e vive precisa de cuidados para 

continuar a existir e viver. Afirma em outro momento que: o 

cuidado é mais fundamental do que a razão e a vontade (BOFF, 

2017). 

  

Definições de Ética e Bioética 

 

A Ética pode ser definida como a arte de viver bem, 

conforme afirma Betuel Cano, em seu livro intitulado A alegria 

de ser uma pessoa com dignidade (CANO, 2002). A Ética 

reúne um conjunto de conhecimentos fundamentados em 

princípios e valores aplicados nas relações humanas, visando 

a uma convivência feliz, em paz, como aborda Emerson Barros, 

no livro de sua autoria, Ética: instrumento de paz e justiça 

(BARROS, 2002).  

Sob essa perspectiva, um indivíduo ético seria a pessoa 

que tem percepção dos possíveis conflitos que emergem entre 
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os sentimentos e os valores aceitos pela sociedade, julgados 

pela sua consciência. Assim, podemos afirmar que a ética 

ensina a viver. Isso a evidencia como práxis, e não apenas 

teoria. Portanto, a ética consiste em estudo sistemático das 

dimensões morais, incluindo a visão, a decisão, a conduta e as 

normas das ciências da vida e da saúde. Implica a utilização de 

uma variedade de metodologias éticas, que devem ser 

trabalhadas em um contexto interdisciplinar. 

Sob essa perspectiva, ao referir-se a inúmeros eventos 

realizados entre finais do século passado e início do atuar, Ivani 

C. A. Fazenda (2001. P. 15) afirma que  “A palavra mais 

pronunciada nesses eventos foi a interdisciplinaridade. 

Esquecida em décadas passadas, volta agora como palavra de 

ordem das propostas educacionais não só no Brasil mas no 

mundo”.  

Se interdisciplinaridade é palavra de ordem nas 

propostas educacionais, não pode deixar de ser objeto de 

atenção na prática assistencial, principalmente, quando o 

cuidado está focado nas necessidades do indivíduo que se 

encontra fragilizado e com suas necessidades aguçadas. 

Nessa interdisciplinaridade, urge reconhecer que problemas 

como violência, corrupção, poderio, libertinagem, delinquência, 

desamor, irresponsabilidade, e desafeto comprometem a vida 

no atual contexto social. Isso explica porque questões de 

ecologia, ética e espiritualidade são recorrentes nos debates 

dos últimos tempos, pois refletem a crise de civilização pela 

qual estamos passando. 

Tais preocupações marcam presença nos debates dos 

últimos tempos porque questões de ecologia, ética e 

espiritualidade visam oferecer elementos para um novo 

paradigma civilizatório que está emergindo e que pode dar 

sentido à nova fase da humanidade, a fase planetária, 
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conforme afirma Leonardo Boff em seu livro Ética da Vida 

(BOFF, 1999).  

Contudo, Fazenda (2001, p. 16) adverte que, em termos 

de conhecimento acerca de interdisciplinaridade “estamos 

ainda em fase de transição, divididos entre um passado que 

negamos, um futuro que vislumbramos e um presente que está 

muito arraigado dentro de nós”. Afirma ainda que pensar na 

interdisciplinaridade implica tomar como princípio que qualquer 

forma de conhecimento, em si só, não atende à dimensão da 

racionalidade, é preciso dialogar com outras forma de 

conhecimento e nessa interação contempla-se a dimensão da 

racionalidade. 

Leonardo Boff adverte que, todos os saberes, todas as 

instituições e caminhos espirituais são convocados a oferecer 

sua contribuição, convocados a produzir luz, para iluminar 

reflexões acerca de violência, de corrupção, poderio, 

libertinagem, irresponsabilidade, delinqüência, desamor, 

desafeto que comprometem a vida no atual contexto social. 

Portanto, um contexto que clama por cuidados. Nele, a saúde 

é uma esfera diretamente atingida pelo decadente estado de 

significados.  

A área de saúde delimita um contexto em que, as 

relações que se estabelecem no processo de cuidar, ao invés 

de promoverem bem-estar, felicidade e qualidade de vida, vêm 

gerando medo, resistência, insatisfação, sofrimento e dor. 

Trata-se de uma urgente temática que põe em pauta a 

necessidade do profissional de saúde tomar consciência da 

importância do cuidar, que se realiza em um processo que 

implica a humanização nas relações que nele se estabelecem. 

Oportuno se faz ressaltar que a ação de cuidar perpassa 

toda a trajetória histórica da humanidade, surge por ocasião do 

nascimento e continua procurando viver, relacionar-se e buscar 
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a realização. Assim, o cuidar é uma caraterística própria do ser 

humano. Aliás, “o cuidado é o próprio ato de viver, porque é 

através dele que a vida continua e se desenvolve” (CELICH, 

2004, p. 21) 

Particularmente na área de saúde, ao que podemos 

perceber, é uma discussão que denota insatisfação quanto aos 

cuidados prestados, quanto à relação entre o profissional que 

cuida e a pessoa que por ele é cuidada. Tais discussões 

ocorrem sob a perspectiva da humanização, que exige 

mudança nas características da relação profissional versus 

“paciente”, visando de modo especial à satisfação deste último 

e, por extensão, a satisfação do profissional e da sociedade 

como um todo.  

No contexto dos serviços de saúde, a primeira 

impressão que o tema humanização na assistência causa é de 

estranheza, pois a assistência realiza-se através de uma 

relação que se estabelece entre dois seres humanos. Então, 

essa relação já não estaria humanizada? Assim, esse 

problema deve ser enfrentado com cautela, contudo, esta 

temática deve ser encarada com seriedade, mas também 

entendida com entusiasmo acadêmico, pois representa um 

avanço na sofisticação das ciências da saúde. Nela se abre um 

leque de discussões e oportunidades de estudos, que dão 

ânimo às atividades acadêmicas. O fato é que levanta a 

necessidade de aproveitamento de outros saberes, a exemplo 

dos saberes da filosofia, das ciências sociais e de outras áreas, 

necessárias para a promoção da interdisciplinaridade. 

Portanto, a relação entre o profissional de saúde e a 

pessoa a quem ele direciona os cuidados que realiza sob o 

conceito de humanização na assistência poderia ser concebida 

como um ato de cuidar que se materializa em condições 

humanas, desenvolvida com amor, ternura, afeto e compaixão. 
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Talvez assim se explique a inquietação em torno do tema 

humanização na assistência, até porque, se colocando nessa 

relação na condição de “paciente” é possível compreender que 

a discussão é pertinente.  

A condição de ser paciente coloca a pessoa como objeto 

e não como sujeito no processo de cuidar em saúde. Na 

realidade percebe-se que na referida relação coloca-se de um 

lado o profissional que sabe, que decide e age, e do outro lado 

fica a pessoa sob seus cuidados, que se entrega ao profissional 

passivamente, objetivado, coisificado, paciente. Como 

paciente nessa relação, submete-se passivamente a todas as 

possibilidades que o termo permite.  

No entanto, o usuário dos serviços de saúde é uma 

pessoa e não pode ser tratada como coisa. Nas relações que 

se estabelecem no processo de cuidar em saúde, os valores 

éticos eclodem como expressão e garantia da condição de 

sujeitos: profissionais e usuários, proibindo aquilo que os 

transforma em paciente que pode ser usado e manipulado, sem 

nenhuma participação no referido processo (BATISTA, 2002).  

Ressalte-se que, a humanização na assistência só será 

possível desconstruindo a condição de “paciente” para 

construir um novo personagem - sujeito ativo, participativo no 

processo de cuidar, sendo respeitado e valorizado em seus 

conhecimentos, sentimentos, medos, insegurança, valores, 

vontade e tomada de decisões na relação terapêutica. Para 

essa construção é preciso transformar a visão que o 

profissional tem do cuidar, fazendo-o perceber que essa 

relação não é de dualidade, mas de unidade. Não permite o 

trabalho de fazer uso de uma técnica direcionada ao objeto que 

é o “paciente”, indiferentemente à técnica e ao próprio objeto. 

Significa muito mais que isso, é pensar a técnica tendo como 

pressuposto o usuário enquanto sujeito, que recepcionará a 
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técnica de determinado modo, sendo também agente ativo no 

processo.  

Implica pensar que o profissional que cuida na saúde 

tem como requerimento fundamental não só o conhecimento e 

a técnica, mas a empatia com o outro, até porque o conceito de 

saúde tem esse entendimento como muito especial. Urge que 

a relação cartesiana de sujeito objeto seja substituída pela 

relação intersubjetiva, que age não mais como um 

distanciamento de dois elementos totalmente diferentes, mas 

como um organismo que tem ânimo próprio.  

Nessa unidade, a esfera profissional deixa de ser 

entendida como isolada do “paciente”, deixa de ostentar poder 

absoluto de decisão e conhecimento científico que o destinga 

do outro, mas formando uma unidade inseparável e elementar 

na dimensão da pessoa que cuida e daquela que se encontra 

sob seus cuidados. Exige que se construa uma relação de 

conhecimento e de compromisso recíprocos, uma relação de 

afeto, de respeito à dignidade do outro, e de valorização. Uma 

relação que possa promover bem-estar físico, mental, 

psicológico, social, cultural e espiritual. 

O desafio de construir uma nova relação de 

reciprocidade no processo de cuidar em saúde implica a 

necessidade de os profissionais de saúde trabalharem 

considerando a inter-relação entre as dimensões biológica, 

fisiológica, psicológica, social, cultural e espiritual do ser 

humano (SOARES; LIMA, 2005). Em se tratando de desafio, 

oportuno se faz ressaltar que não é uma tarefa fácil, vai 

demandar esforço e persistência por parte daqueles que 

compõem as equipes de saúde. 

 

Ética e Bioética na interdisciplinaridade para o cuidar 
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Esse novo conceito representa às ciências a 

oportunidade de pensar com muito maior delicadeza a 

intersubjetividade e o perigo do tecnicismo. Esses dois 

elementos entram em cena pondo a discussão do tema: Ética 

no cuidar em uma complexa teia de assuntos interdisciplinares, 

acentuando a necessidade de preparo teórico em grandezas 

superiores ao simples manuseio de conceitos limitados a um 

determinado campo, e à prática de determinados 

procedimentos que possam penetrar o âmbito da vida. 

Implicam subjetividade, conhecimentos e procedimentos 

interdisciplinares. Surge, assim, a bioética. 

A Bioética é ao mesmo tempo uma disciplina acadêmica 

e um movimento cultural, fruto das repercussões sociopolíticas 

e culturais do desenvolvimento técnico-científico e político-

social ocorrido na segunda metade do século XX, a partir da 

ética aplicada: Os Códigos de Deontologia, os Códigos de Ética 

dos Profissionais. A bioética é fruto de uma sociedade 

tipicamente secular e democrática. Sua abordagem é 

multidisciplinar e interdisciplinar, é intercultural, visando 

respeitar a pluralidade das tendências éticas da atualidade 

(FORTES; ZOBOLI, 2004) 

A Bioética teve seu nascedouro nos Estados Unidos da 

América como parte de um movimento social que pretendia 

conciliar o desenvolvimento das ciências que apresentavam 

alto potencial de interferência na vida humana e na natureza, 

em interface com os valores éticos e humanitários, como 

aborda Paulo Antônio de Carvalho Fortes, em seu livro Ética e 

Saúde. Em outros termos, Bioética seria uma abordagem 

direcionada a deslocar a ética dos problemas gerados pelo 

tecnicismo do atual contexto social, pondo-a em preocupação 

com a vida, com a humanização, com a ecologia.  Seria o 

estudo sistemático das dimensões morais, incluindo a visão, a 
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decisão, a conduta e as normas das ciências da vida e da 

saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas em um 

contexto interdisciplinar (FORTES; ZOBOLI, 2004). 

A Bioética, ou Ética da Vida tem como objeto de estudo 

o cuidar, zelar e promover dignidade humana e qualidade de 

vida. Tem como meta: aproximar, o máximo possível, as 

pessoas da felicidade. Ética da vida é o novo combustível que 

vem abastecer os debates acerca do que realmente importa: a 

sobrevivência humana no planeta, com um senso aguçado de 

dignidade e de responsabilidade de uns para com os outros 

(BOFF, 1999).  A partir destes pressupostos, cabe aos 

profissionais de modo geral e de modo especial os da área de 

saúde nfazer com que a Bioética se torne um instrumento 

legítimo, e cabe à sociedade como um todo usar 

adequadamente este instrumento. 

Em âmbitos das investigações científicas na área de 

saúde foram registrados significativos avanços nas ultimas 

décadas. Tanto no contexto da genética, da engenharia 

genética, das cirugias, da concepção, gestação de risco, 

estrupo, aborto, ortotanásia, eutanásia, distanásia e 

mistanásia, entre outros temas muitos avanços com 

significativas contribuições para a ciência. No entanto, não 

havia o devido respeito pela dignidade da pessoa humana, 

quando o interesse investigativa imperava. Sob essa 

perspectiva, surgem os Comitês de Ética em Pesquisa, nos 

quais a atividade de investigação que venha a envolver direta 

ou indiretamente seres humanos, atualmente está 

regulamentada na Resolução Nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde ( BRASIL/CNS, 2012). 

Todo e qualquer projeto  de pesquisa que vise realizar 

atividade envolvendo seres humanos deve ser cadastrado na 

Plataforma Brasil,que o encaminhará a um comitê de ética para 
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emitir parecer quanto a sua viabilidade, observando o que 

disciplina a referida resolução. 

Questões de dignidade humana e qualidade de vida 

implicam ética no cuidar e são abordadas no livro Ética da Vida 

por Leonardo Boff (1999) como inerentes à ecologia, que se 

apresenta em quatro dimensões: Ecologia Ambiental, Ecologia 

Social, Ecologia Mental, e Ecologia Total. 

A Ecologia Ambiental preocupa-se com o meio 

ambiente, para que não sofra excessiva desfiguração. Visa à 

qualidade de vida, a preservação das espécies ameaçadas de 

extinção e a permanente renovação do equilíbrio dinâmico. 

Procura aplicar tecnologias novas menos poluentes, para 

cuidar do planeta como um todo, procurando poupá-lo de 

graves riscos de destruição. Especificamente nos serviços de 

saúde, o meio ambiente contempla desde a micro área, como 

é o leito, a residência e a comunidade onde se habita até o 

ecossistema.  

A Ecologia Social visa o ambiente total. Procura inserir 

o ser humano e a sociedade dentro da natureza como partes 

diferentes dela. Considera o homem o ser mais complexo e 

singular da obra da criação, sendo parte e parcela dela. A 

Ecologia Social tem como meta o desenvolvimento sustentável. 

A Ecologia Mental, também chamada de ecologia 

profunda considera que a realidade empírica reflete o tipo de 

mentalidade que vigora. Sob os reflexos dos princípios 

fundamentais da ética, há em nós o instinto da pacificidade e 

da violência. Uma violência que se manifesta de forma explícita 

ou velada. A explícita assusta, aterroriza e destrói; a velada 

desvia o foco de atenção, age sutilmente e destrói. 

A Ecologia Integral volta-se para a natureza e para o ser 

humano. Ambos reagem à forma como são cuidados. O 

homem sente, pensa, ama, chora e venera. A natureza sente, 
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manifesta reações de acordo com a forma como é cuidada, 

com equilíbrio dinâmico ou com desequilíbrio. Nisso se revela 

a urgente e importante prática da Ética no Cuidar. Precisamos 

avançar, progressivamente, de uma ciência eticamente livre 

para outra eticamente responsável. Precisamos avançar de 

uma tecnologia que domina o homem para uma tecnologia a 

serviço da humanidade do próprio homem. Avançar  de uma 

democracia jurídico-formal a uma democracia real que concilie 

liberdade e justiça (GARRAFA, 1995). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Finalizamos esta abordagem sobre ética no cuidar: uma 

temática interdisciplinar, a partir dos princípios da beneficência, 

da não maleficência e valorização da vida, uma prerrogativa da 

bioética. A observação e implementação de tais princípios são 

fundamentais para que pratiquemos a interdisciplinaridade no 

cuidar. 

Essa prática exige mudança radical na forma como os 

profissionais de saúde concebem e realizam o processo de 

cuidar, que deixa de ter uma relação de poder vertical, para 

estabelecer relações horizontais de profissionais e pessoas por 

eles assistidas.  

Nesse process, as pessoas precisam ser compreendidas 

como ser de cuidado, isso as qualifica como seres de 

possibilidades, que se expressam e se comunicam, 

materializando sua condição de ser e estar no mundo com os 

demais sujeitos de sua convivência. Esta é a questão 

fundamental: o processo de cuidar envolve sujeitos, todos eles 

são atores nas ações que se desenvolvem no contexto do 

cuidar. O conhecimento de cada um deles, seus valores, seus 
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medos, suas dúvidas precisam ser valoridas, não importa qual 

o papel que esse ator desempenha no processo de cuidar. 

Nessas relações, o usuário deixa de ser paciente e passa 

à designação de usuário do serviço, concebido como agente 

ativo no referido processo, aliás, este novo personagem já está 

predeterminado no Sistema Único de Saúde, na Estratégia 

Saúde da Família e em outros programas oficiais de saúde, 

principalmente em âmbito da atenção básica. Não adiantaria 

simplesmente cuidar do outro “paciente” sem o seu 

envolvimento nas ações, pois, o auto cuidado é aprendido 

impreterivelmente, quando o usuário assume o papel de ator, 

sujeito ativo no processo de cuidar. Isso só é possível, quando 

esse sujeito tem oportunidade para rever seus conceitos, os 

conhecimentos que dão sustentação à forma como ele cuida de 

sua saúde. 

 Acreditamos na afirmativa de Batista (2010), quando 

determina que o principal objetivo de um programa na área de 

saúde é dar autonomia ao “paciente”. Estamos falando de um 

ser humano, sujeito de conhecimentos, valores, sonhos que o 

impulsionam a determinado comportamento, no qual ele é o 

próprio ator. 

Assim, deixamos uma questão para reflexão: Que 

contribuição eu, você e todos nós  podemos e precisamos  dar 

para reverter a caótica situação de crise nos serviços de saúde 

e no atual contexto social de um modo geral, promovendo 

saúde e qualidade de vida? Pense nisso! 
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RESUMO: As Farmácias Vivas (FV) são implantadas em 
comunidades públicas ou privadas, proporcionando acesso a 
plantas medicinais de eficácia comprovada e colhidas em 
hortas próprias. Reconhecida pela Organização Mundial de 
Saúde é considerada uma prática satisfatória para atender 
demandas de saúde, sendo mais encontrada nos serviços de 
atenção primaria que além de incentivar seu consumo deve 
orientar sobre o uso adequado e riscos de toxicidade. Objetiva-
se destacar a importância da implementação dessa prática na 
atenção primaria em saúde. Trata-se de uma revisão 
integrativa, que utiliza o método de pesquisa que busca na 
síntese múltiplos estudos publicados. A busca dos estudos 
ocorreu de julho a outubro de 2019, nas bases de dados 
SCIELO, LILACS e publicações do Ministério da Saúde. A 
fitoterapia integra o campo de inovação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), sendo importante para ampliação de terapias 
ofertadas pelo sistema. É considerada uma medicina 
complementar e promove acessibilidade principalmente 
aqueles mais carentes que não tem acesso a grandes hospitais. 
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No âmbito do SUS as FV são prevalentes na Estratégia Saúde 
da Família e podem ser classificadas como tipo I, II, III. Desta 
forma faz se necessário o reconhecimento da relevância que as 
plantas medicinais possuem, incentivando assim investimentos, 
pesquisas e o cultivo dessas, tendo em vista os inúmeros 
benefícios, o baixo custo e facilidade de implementação. 
Palavras-chave: Medicamentos fitoterápicos. Atenção 

primária. Sistema Único de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O conhecimento sobre o uso de plantas com fins 

terapêuticos faz parte de diversas culturas do mundo ao longo 

da história humana. A grande biodiversidade encontrada no 

Brasil e o baixo custo como prática terapêutica favorecem o uso 

de plantas medicinais no cuidado à saúde e tratamento de 

doenças pela população brasileira, motivo que leva a fitoterapia 

a ser aceita e respeitada como recurso terapêutico integrativo e 

complementar à saúde, contando com o apoio de políticas 

públicas e normatizações específicas que buscam 

institucionalizar essa prática no Sistema Único de Saúde (SUS) 

(OLIVEIRA; MEZZOMO; MORAES, 2018).  

 Em 1983 o farmacêutico e professor da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) Francisco José de Abreu Matos criou 

o Programa Farmácias Vivas (FV), no qual foram estudadas e 

catalogadas diversas plantas medicinais de uso popular que 

passaram a compor o rol de plantas do programa (SANTOS et 

al., 2016). 

 As FV são definidas como unidades farmacêuticas 

implantadas em comunidades públicas ou privadas, formadas 

por plantas medicinais de eficácia comprovada, colhidas nas 
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próprias hortas, na maioria dos casos instaladas no mesmo 

local (GOUVEIA, 2017). 

 Com o reconhecimento dos fitoterápicos pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), e por ser considerada 

uma prática eficaz em atender as demandas de saúde da 

população, principalmente na Atenção Primária à Saúde (APS), 

o Brasil iniciou um processo de validação desta prática. A 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) e a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (PNPMF) culminaram na criação do Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, em 2009 

(SOARES et al., 2018). 

 As FV foram instituídas em âmbito nacional no SUS 

somente no ano de 2010, por meio da Portaria MS/GM nº 886 

de 20 de abril, onde o pioneirismo estabeleceu-se no estado do 

Ceará. Essa portaria determinou que a gestão da Farmácia Viva 

é de responsabilidade do Estado, Município ou Distrito Federal 

e que a mesma execute desde o cultivo à dispensação de 

preparações fitoterápicas e tornou a FV sujeita a 

regulamentação sanitária e ambiental específicas dos órgãos 

regulamentadores (BRASIL, 2015). 

 Para Neto e Abou (2015), as plantas utilizadas para fins 

terapêuticos pela população devem seguir um rigoroso regime 

de seleção levando em conta sua segurança terapêutica e 

eficácia, baseadas em pesquisas científicas que possam validá-

las como medicinais, onde é preciso levar em consideração 

também, suas formas de preparação e administração (RUFINO 

et al., 2018).  

 Os serviços de APS além de incentivar o uso de plantas 

medicinais, devem repassar orientações aos usuários sobre 

uso correto e toxicidade destas, desconstruindo a omissão do 
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usuário sobre o uso terapêutico de plantas medicinais nos 

atendimentos clínicos (MATTOS et al., 2018). 

 Segundo Prado; Matsuok; Giotto (2018), a adoção desta 

prática amplia opções referentes à prevenção e tratamento de 

doenças que afetam a população em geral, garantindo o acesso 

às plantas medicinais e aos fitoterápicos com segurança e 

qualidade, proporcionando assim a integralidade da atenção à 

saúde. 

Portanto, este estudo tem como objetivo destacar a 

importância da implantação das FV na APS, a partir da literatura 

científica e responder a seguinte questão: De qual forma a 

implementação das FV contribui na atenção à saúde da 

população, de acordo com a literatura científica?  

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de uma revisão integrativa que é um método de 

pesquisa que busca na síntese de múltiplos estudos publicados, 

obter conclusões de determinada área de estudo e tem como 

objetivo dar suporte para tomada de decisão, como também, 

busca melhoria da prática clínica, proporcionando uma síntese 

do conhecimento de um assunto, sendo possível apontar 

lacunas do conhecimento que necessitam serem elaboradas 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Este método subsidia a Prática Baseada em Evidências 

(PBE), que se volta ao cuidado clínico baseado no 

conhecimento cientifico e na qualidade da evidência. Inicia-se 

do problema clínico, e segue-se através da busca de estudos 

na literatura, avaliação crítica, e sua aplicabilidade mediante 

dados das publicações (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).  
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A construção da revisão integrativa de literatura foi 

desenvolvida por seis etapas, são elas: identificação do tema e 

seleção da questão de pesquisa; busca na literatura e bases de 

dados, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 

definição de informações a serem sintetizadas dos estudos; 

análise crítica dos estudos; interpretação dos dados coletados 

e por último a apresentação dos resultados (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

 A busca dos estudos ocorreu de julho a outubro de 2019, 

nas bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), indexadas a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e Publicações do Ministério da Saúde (MS). Os 

descritores utilizados foram: Medicamentos fitoterápicos; 

Atenção primária; e Sistema Único de Saúde. 

Para selecionar e refinar os artigos o operador booleano 

AND foi utilizado nos seguintes cruzamentos: “Medicamentos 

fitoterápicos” AND “Atenção primária” que resultou em 267 

artigos, “Sistema Único de Saúde” AND “Medicamentos 

fitoterápicos” que resultou em 84 artigos. “Atenção primária” 

AND “Sistema Único de Saúde” AND “Medicamentos 

fitoterápicos” que resultou em 17 estudos. 

Dessa forma adotou-se como critérios de inclusão: 

artigos publicados a menos de cinco anos, em língua 

portuguesa, disponíveis em texto completo e com relação ao 

tema proposto. Os critérios de exclusão foram: artigos não 

disponíveis gratuitamente, duplicados e carta ao editor.  

Portanto, foi realizada a avaliação crítica dos artigos por 

meio de leitura completa com dos mesmos. Os dados 

apresentados neste estudo foram devidamente referenciados, 
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respeitando e identificando seus autores e demais fontes de 

pesquisa, considerando o rigor ético quanto a propriedade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Do material obtido, 26 artigos foram selecionados, 

procedeu-se a leitura de cada resumo/artigo, destacando 

aqueles que tinham relação com a temática abordada. A partir 

dos critérios estabelecidos no traçado metodológico, foram 

selecionados para leitura na íntegra 24 trabalhos científicos. 

Após análise do conteúdo, 20 estudos foram selecionados para 

compor a amostra final desta revisão, por responderem ao 

objetivo proposto. Além disso, também foram utilizados 

manuais do MS. O quadro 1 detalha abaixo os artigos 

selecionados nas bases de dados, apresentando o respectivo 

título, a autoria, o ano de publicação, tipo de estudo e, ainda, os 

principais resultados utilizados nos resultados desse trabalho.  
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Tabela 1. Caracterização dos artigos selecionados nas bases 

de dados, conforme título, autor, ano de publicação, tipo de 

estudo e principais resultados. 
TÍTULO AUTOR ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
TIPO DE 
ESTUDO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

A importância 
das farmácias 
vivas no âmbito 
da produção 
dos 
medicamentos  
fitoterápicos 

 

PRADO; 
MATSUOK
; GIOTTO 

2018 Revisão 
bibliográfic

a 

As  farmácia  
viva  
envolve tanto  o  
cultivo  de  
espécies 
vegetais  
medicinais,  
quanto  o  
controle  de  
qualidade  de  
fitoterápicos e  
que há grandes 
desafios para a 
implantação da 
farmácia viva e 
capacitação de 
profissionais 
para  
realização  de  
uma  prática  
alternativa  e  
complementar 
 

Farmácias 
Vivas: 
caracterização 
de marcadores 
químicos  
ativos  para  
avaliação  da  
qualidade  da  
matéria-prima,   
intermediário e 
fitoterápico à 
base de cidreira 
(Lippia  alba),  
Quimiotipo II 
 

CARDOSO 
et al 

2018 Pesquisa 
de campo 

Observou- 
se, que as 
técnicas 
utilizadas para 
obtenção do 
extrato fluido e  
do elixir 
extraíram estes 
constituintes 
ativos do óleo 
essencial, os 
quais  
Influenciam na 
qualidade e 
atividade destas 
preparações. O 
elixir de  
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Cidreira pode 
representar uma 
alternativa 
terapêutica 
simples, segura 
e  
de baixo custo 
para o SUS. 
 

Estratégia de 
ensino e 
avaliação do 
curso de 
extensão em 
cultivo de 
plantas 
medicinais do 
jardim botânico 
do Rio de 
Janeiro. 

SILVA et al 2018 
 

Estudo 
exploratóri
o descritivo 

 

As relações 
expressas com 
os usos e 
elevado número 
de citações das 
etnoespécies 
levantadas 
demonstram 
uma alta 
discussão do 
conhecimento 
importante para 
construção 
dinâmica em 
sala de aula e 
para 
potencializar a 
relação do 
ensino-
aprendizado dos 
estudantes do 
curso. 

O papel 
terapêutico do 
Programa 
Farmácia Viva e 
das plantas 
medicinais no 
centro-sul 
piauiense. 

PEREIRA 
et al 

2015 Estudo 
transversal 

Descreveu pela 
primeira vez, o 
uso tradicional 
de plantas 
medicinais no 
município de 
Picos e 
demonstrou, a 
relevância de 
investimentos 
do Programa 
Farmácia Viva 
no município de 
Picos e sua 
inclusão na ESF 
como forma de 
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disponibilizar à 
população de 
baixa renda 
fitoterápicos 
produzidos 
localmente a 
custos 
reduzidos. 

A Fitoterapia no 
Centro de 
Saúde da 
Família: Um 
olhar sobre 
Práticas 
Integrativas no 
VER-SUS. 

ALMEIDA 
et al  

2018 Relato de 
experiência  

A existência de 
iniciavas do 
projeto 
Farmácia Viva 
tem sido de 
grande suporte 
na atenção 
básica, a 
população 
torna-se 
próxima, 
acolhida, ciente 
da finalidade da 
erva medicinal. 

PROJETO DE 
INTERVENÇÃ
O FARMÁCIA 
VIVA Uma 
experiência na 
saúde coletiva 
no quinto da 
ano da 
graduação em 
medicina 

VIEIRA 2018 Observaçã
o 

participante 

Resultou na 

assinatura do 

termo de adesão 

que possibilitou a 

entrada da 

Farmácia Viva, 

um projeto do 

estado, para 

dentro do 

município, 

contemplando a 

parte de 

fitoterapia. 

A implantação 
do programa de 
plantas 
medicinais e 
fitoterápicos no 
sistema público 
de saúde no 
brasil: uma 
revisão de 
literatura. 

SARAIVA 
et al 

2015 Revisão de 
literatura 

Vários Estados 
do Brasil já 
implantaram os 
medicamentos 
fitoterápicos nos 
sistemas 
públicos de 
saúde, porém, a 
falta de incentivo 
por parte dos 
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governos 
municipais, 
levou à 
desativação de 
alguns projetos. 

Plantas 

medicinais e 

sua 

aplicabilidade 

na atenção 

primária à 

saúde 

 

CEOLIN et 

al 

2017 Pesquisa 

qualitativa  

Para implantar 

uma política 

municipal de 

plantas 

medicinais é 

imprescindível 

a capacitação 

dos 

profissionais, 

apoio de 

colegas e da 

comunidade.. 

A enfermagem 
e utilização de 
plantas 
medicinais  
no âmbito da 
atenção básica 

 

JUNIOR et 
al 

2017 Estudo 
Exploratóri
o descritivo  

Com relação a 
prescrição da 
planta medicinal  
como terapia, 
32% dos 
entrevistados 
costumam 
utilizar, 
enquanto a 
maioria, 68% 
não. 

Estudo para 

implantação de 

uma Farmácia 

Viva a partir do 

Horto de 

Plantas 

Medicinais e 

Tóxicas da 

FCFAr 

NETO; 

ABOU 

2015  O projeto de 

implementação 

de uma 

Farmácia Viva 

em Araraquara 

engloba o 

cultivo, a coleta, 

o 

processamento 
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e o 

armazenamento 

de plantas 

medicinais para 

preparação e 

dispensação de 

fitoterápicos  

Fonte: Produzido pelo autor com base no levantamento bibliográfico. 

 

 A indústria farmacêutica brasileira nasceu 

essencialmente dentro da fitoterapia, prática muito usual no 

passado, em uma época onde todos os remédios praticamente 

eram advindos de plantas medicinais (NETO; ABOU, 2015). 

 As plantas medicinais são usadas desde a antiguidade 

como forma terapêutica para diversas doenças, podem ser 

utilizadas de maneira complementar ou isoladamente por meio 

dos chás e infusões levando até mesmo a cura, faz parte 

principalmente da cultura indígena, quilombolas e chinesa 

(PRADO; MATSUOK; GIOTTO, 2018). 

 A fitoterapia compõe o campo de inovação em saúde, se 

mostrando um importante instrumento para ampliação das 

opções de terapia ofertadas pelo SUS (NETO; ABOU, 2015). 

Embora existam fatores contra essa prática como o pouco 

investimento em estudos, os métodos e parâmetros utilizados 

para o controle de qualidade da matéria-prima, os produtos 

derivados, a composição química de cada planta e suas 

formulações farmacêuticas e resistência médica para o uso de 

plantas. Entretanto, essa prática se mostra viável nas Unidades 

de Atenção Básica (CARDOSO et al, 2018). 

 Dessa maneira, é utilizada como uma prática de 

medicina complementar e integrativa pela população mais 
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carente e com dificuldade de acesso aos grandes centros 

hospitalares, que sofrem com a falta de medicamentos nas 

farmácias populares, e contribuem para a utilização da 

fitoterapia e implantação das FV (PRADO; MATSUOK; 

GIOTTO, 2018), se mostrando também como uma forma de 

respeito as questões sociais, culturais e estimulação do 

autocuidado (SILVA, 2018).  

No país há uma grande diversidade de fauna onde o uso 

de tais plantas deve-se dá de forma responsável para que se 

alcance um grande contingente de pessoas beneficiadas com 

uso de fitoterápicos no futuro, sabe- se que ainda há uma 

limitação dos profissionais em utilizar o recurso natural devido 

ao não conhecimento adequado das propriedades que 

constituem a planta (PEREIRA et al, 2015). 

 Sendo assim, com o intuito de promover o cultivo de 

plantas medicinais de forma segura, as FV são classificadas por 

três tipos: I, II e III (BRASIL, 2015). A tipo I, é o cultivo de plantas 

medicinais a partir de uma horta comunitária ou na unidade do 

SUS, de forma acessível para população assistida, a planta é 

fornecida de forma in natura com as devidas orientações de 

uso, a do tipo II é a produção e dispensação de plantas secas, 

onde dispõe de uma estrutura adequada de processamento e 

pode ainda exercer as atividades do tipo I, já o tipo III é 

destinada a preparação dos fitoterápicos padronizados, 

preparados em áreas próprias para essa preparação de acordo 

com as Boas Práticas de Preparação de Fitoterápicos (BPPF) 

e ela também pode desenvolver atividades do tipo I e II 

(BRASIL, 2015).  

 Portanto, as FV constituem um serviço de assistência 

farmacêutica, que vai desde o cultivo, colheita e processamento 

de plantas, até a manipulação e dispensação, isso contribuí 
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para promover o uso correto de plantas medicinais que tenham 

suas atividades terapêuticas comprovadas cientificamente 

(PRADO; MATSUOK; GIOTTO, 2018). 

 No âmbito do SUS essa pratica é prevalente na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) devido aos princípios desse 

nível de saúde e por causa da fitoterapia promover interação 

entre os saberes, parcerias nos cuidados, ação de promoção e 

prevenção o que ajuda na aproximação entre os profissionais 

da ESF com a população, fortalece os vínculos, estimula 

participação social, autonomia dos usuários e o cuidado 

integral, tornando uma relação mais horizontal entre equipe e 

usuários (VIEIRA, 2018).  

 A ampliação da ESF favorece a oportunidade para a 

expansão da fitoterapia, através das equipes interdisciplinares, 

principalmente do vínculo que se cria entre a comunidade e os 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com a troca de saberes 

durante visitas domiciliares, atividades de educação em saúde, 

ações de prevenção e promoção (NETO; ABOU, 2015). 

Em relação aos recursos financeiros sabe-se que os 

medicamentos consomem boa parte da renda familiar, a 

comercialização de produtos fitoterápicos tem se tornado 

bastante rentável, a venda dessas plantas medicinais vem num 

ritmo crescente inclusive sendo em muitos casos mais lucrativo 

do que a medicação sintética (SARAIVA et al., 2015). Alguns 

estudos mostram que o perfil de consumidores de produtos 

fitoterápicos é composto predominantemente por mulheres 

adultas e de baixa renda, tal público possui um acesso mais 

fácil as plantas, as encontrando em locais públicos (PEREIRA 

et al,2015). 

O planejamento para implantação de uma FV envolve o 

treinamento e a preparação do pessoal envolvido no projeto, 
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desde os recursos humanos de nível superior até os de níveis 

auxiliares (ALMEIDA et al, 2018). Existe também a necessidade 

de um horto matriz para preparação de mudas com qualidade e 

comprovação científica de origem vegetal, equipamentos para 

secagem, se necessário, moagem e embalagem de drogas 

vegetais e laboratórios de farmacotécnica de 28 montagens 

simples para manipulação dos produtos medicinais oriundos do 

próprio horto (PRADO; MATSUOK; GIOTTO, 2018). 

Ceolin et al. (2017) ressaltam que a implementação da 

fitoterapia no SUS representa, a incorporação de uma 

terapêutica artesanal, juntamente com o resgate de uma prática 

milenar no qual o conhecimento popular e o científico se 

encontram com a finalidade de manutenção da saúde, 

tratamento e prevenção de doenças. 

A assistência ao paciente, família e comunidade é uma 

função da equipe de saúde, portanto, deve-se ter 

conhecimentos sobre as propriedades terapêuticas das plantas 

medicinais, seu preparo, sua dosagem e sua indicação, além 

de compreender como as pessoas dessas comunidades 

percebem o processo saúde doença (SOARES et al., 2018). 

Nesse contexto, o desconhecimento e a falta de preparo 

profissional dificultam a adoção de plantas medicinais como 

recurso terapêutico na rede pública de saúde (VIEIRA, 2018). 

Dessa forma, os profissionais quando capacitados e 

conscientes da importância de conhecer as práticas populares 

de cuidado da comunidade, podem orientar a população sobre 

uma utilização segura e racional das plantas medicinais, 

valorizando seus efeitos terapêuticos e evitando assim 

interações nocivas com demais tratamentos pré-estabelecidos 

(PEREIRA et al., 2015). 



IMPLANTAÇÃO DAS FARMÁCIAS VIVAS NA ATENÇAO PRIMÁRIA DE SAÚDE – 

UMA NOVA PERSPECTIVA 

 
 

Para que os profissionais possam implantar essa prática 

nas Unidades é necessária uma sensibilização dos gestores 

locais, para que viabilizem as condutas assistenciais e os seus 

benefícios como o baixo custo, ampliação da acessibilidade aos 

medicamentos, uma boa aceitação da população, resgaste 

cultural, eficácia comprovada e baixos efeitos colaterais 

(JUNIOR et al., 2017). 

 

CONCLUSÃO 

Dessa forma, percebe-se que é necessária uma maior 

aquisição de conhecimentos tanto por parte dos usuários 

quanto por parte dos profissionais que são os responsáveis pela 

implantação do recurso. A comunidade científica em massa 

precisa reconhecer a relevância das plantas medicinais 

incentivando pesquisas na área, pois sabe-se que a ampliação 

do aporte teórico sobre o tema, traz confiabilidade maior a 

prática que ainda é limitada, assim consequentemente 

aumentando sua aceitação, promovendo o acesso e 

estimulando o seu uso, sendo de grande valia já que esse é um 

recurso com vários benefícios. Que além de simples é de fácil 

implantação, baixo custo e uma boa efetividade. Em 

contrapartida a utilização dos fármacos tradicionais aumentam 

e ainda é predominante nos serviços. 

 A implantação das FV ainda é incipiente no sistema de 

saúde do país, no entanto o uso de fitoterápicos é algo comum 

na sociedade, entretanto, não é agregado sua devida relevância 

havendo um déficit para a saúde coletiva. Além disso, é 

importante destacar que quando é abordado questões de saúde 

pública, o apoio da gestão é essencial, para que se garanta a 

continuidade da prática que ainda é minoria no país, onde 

precisa de uma expansão para os demais estados brasileiros. 
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RESUMO: Os indivíduos que possuem estomia passam por um 
processo de adaptação, em decorrência das mudanças em seu 
corpo, o qual deve ser compreendido. O Modelo Adaptativo da 
Enfermeira Callista Roy torna-se uma base teórica para a 
identificação de indicadores adaptativos positivos às 
modificações sofridas na pessoa com estomia. O objetivo do 
trabalho foi identificar os indicadores de adaptação positiva do 
Modelo de Adaptação de Roy na literatura científica referente 
às pessoas com estomias. Trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura sendo guiada pela seguinte questão norteadora: 
“Quais indicadores de adaptação positiva do Modelo de 
Adaptação de Roy em pessoas com estomias são identificados 
na literatura?”. Nos resultados obtidos foram identificados 6 dos 
61 indicadores apresentados no modelo de Roy. Além desses, 
foram acrescentados 9 novos indicadores de adaptação 
positiva de acordo com três modos adaptativos de Roy, que são 
Fisiológico, Autoconceito e Interdependência. Concluiu-se que 
foram identificados diversos indicadores de adaptação positiva 
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na literatura que servem como base para avaliar o processo 
adaptativo da pessoa com estomia. Com base nos modos 
adaptativos do Modelo de adaptação de Roy é possível basear 
a prática da assistência à saúde do indivíduo e 
consequentemente contribuir para uma melhoria em sua 
qualidade de vida. 
Palavras-chave: Estomia. Modelos de Enfermagem. 
Qualidade de Vida. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A estomia é um procedimento cirúrgico no qual há a 

exteriorização de parte de um órgão oco, como por exemplo, o 

intestino ou a bexiga, por um orifício na parede abdominal, o 

qual recebe a denominação de estoma, por onde ocorre a 

eliminação das excretas havendo necessidade de uso de bolsa 

coletora (MENEZES, 2016). 

No que concerne aos dados epidemiológicos, no Estado 

do Rio Grande do Norte são 1.693 pessoas com estomia 

(CERHRN, 2018) enquanto que para o Brasil não existem 

dados atualizados. Já com relação aos Estados Unidos da 

América este número é significante, uma vez que são entre 750 

mil e 1 milhão de pessoas nesta condição (UOAA, 2018). 

Importante evidenciar a relação entre o aumento do 

número de casos de câncer de cólon e reto e o crescimento 

proporcional quanto ao número de confecção de estomas, visto 

que este é, atualmente, o principal motivo de indicação da 

realização deste procedimento cirúrgico (NASCIMENTO et al., 

2018).  

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, este tipo 

de neoplasia configura-se atualmente como o terceiro tipo mais 

comum entre homens e o segundo em mulheres no Brasil. 
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Estimou-se para 2018, no Brasil, 17.380 casos novos de câncer 

de cólon e reto em homens e de 18.980 em mulheres (INCA, 

2017). 

Desde a indicação de confecção e durante todo o 

processo vivido com um estoma, são desencadeadas 

alterações corporais que vão além do aspecto físico e 

perpassam pelos campos sociais, espirituais, emocionais e 

psicológicos da pessoa com estomia (MONTEIRO et al., 2016). 

Em decorrência dessas mudanças, a população com 

estomias passa por um processo adaptativo que deve ser 

compreendido em seus múltiplos aspectos. Principalmente 

devido a algumas pessoas desenvolvem sentimentos 

negativos, principalmente revolta e tristeza, decorrentes de 

fatores como a falta de entendimento prévio sobre a estomia e 

o desconhecimento sobre outras pessoas que convivem com 

essa condição (MOTA, 2016). 

Para garantir a efetividade do cuidado e a qualidade da 

assistência à saúde, é necessário que o enfermeiro atue 

juntamente a essa população, auxiliando com o conhecimento 

sobre a estomia e a forma como a pessoa imagina a vida após 

o procedimento, uma vez que isso permitirá a avaliação do 

indivíduo e proporcionará subsídios para possíveis 

intervenções necessárias para melhoria na qualidade de vida 

(SOUZA et al., 2016). 

Logo, as Teorias de Enfermagem surgem para contribuir 

com a assistência e melhorar os resultados da prática 

profissional ou decifrar problemas clínicos enfrentados pelos 

profissionais e pacientes, gerando por consequência maior 

bem-estar para o receptor do cuidado (MCEWEN; WILLS, 

2016). 
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Uma destas teorias é o Modelo Adaptativo da Enfermeira 

Callista Roy, baseado em uma perspectiva holística do ser, 

onde o receptor dos cuidados é entendido como um sistema 

adaptável em resposta às situações emergentes (ROY, 2017).  

Neste modelo teórico as respostas do indivíduo são 

divididas em comportamentos adaptativos em quatro modos: 

fisiológico que engloba aspectos do ser físico e necessidades 

básicas do organismo; autoconceito, que inclui o self-físico 

(autoimagem corporal), e o self-pessoal (consciência) e 

função/desempenho de papéis relacionado à questão de 

relacionamentos e papel da pessoa na sociedade (ROY, 2017). 

Possuir um uma estomia de eliminação é uma vivência 

que se constrói através de um processo de experiência, 

reflexão e, primordialmente, adaptação à nova condição. Estes 

aspectos influenciam na identidade e visões de si mesmos, a 

partir dos comportamentos adaptativos relativos ao novo 

ambiente, que no caso, é o corpo modificado (SANTOS et al., 

2017). Portanto, o modelo de adaptação de Roy torna-se uma 

base teórica para a identificação de indicadores adaptativos 

positivos às modificações vivenciadas pela população que 

possui estomia. 

Mediante o exposto, o presente estudo tem por objetivo 

identificar na literatura os indicadores de adaptação positiva do 

Modelo de Adaptação de Roy para pessoas com estomias. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, uma estratégia que possibilita aos revisores sintetizar 

resultados sem infringir a filiação epistemológica dos estudos 
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selecionados e, além disso, agrega resultados de estudos 

desenvolvidos mediante diferentes metodologias científicas 

(SOARES et al., 2014).  

Foram realizadas buscas nas bases de dados: Latin 

American Literature in Health Sciences (LILACS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL) 

e Web of Science. 

A pesquisa foi realizada entre outubro e novembro de 

2019, utilizando a seguinte questão norteadora: “Quais 

indicadores de adaptação positiva do Modelo de Adaptação de 

Roy em pessoas estomizadas pessoas com estomia são 

identificados na literatura?”.  

Nas bases de dados LILACS e MEDLINE, vinculadas à 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando o cruzamento dos 

descritores ESTOMIA AND (“ ADAPTAÇÃOPSICOLÓGICA”), 

sendo esta representada na figura 1 com o símbolo “#1”. Já nas 

demais bases, a busca foi realizada com o cruzamento, 

utilizando os descritores identificados correspondentes no 

MeshTerms, que foram: OSTOMY AND “ADAPTATION, 

PSYCHOLOGICAL” representado na figura 1 como “#2”. 

Quanto aos critérios de inclusão utilizados, foram os 

seguintes: artigos originais que trouxessem pelo menos um 

indicador de adaptação positiva evidenciado no Modelo de 

Adaptação de Roy ou outro elemento que se enquadrasse 

nessa definição do modelo de enfermagem, estar disponíveis 

na íntegra nas bases de dados e serem publicados entre os 

anos de 2014 e 2019. Já com relação aos critérios de exclusão 

desse estudo foram os seguintes: artigos de revisão, teses, 

dissertações e editoriais. 
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Foram identificados na pesquisa 446 artigos nas bases 

de dados. Após leitura de títulos e resumos restaram 82, após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão restaram 26 

publicações, e destas foram selecionadas 11 para compor a 

amostra final do estudo. A figura 1 apresenta os detalhes 

quantitativos das etapas de coleta de dados. 

 

Figura 1. Distribuição quantitativa das etapas da coleta de 

dados.

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Os dados foram analisados utilizando o Modelo de 

Adaptação de Roy, a partir da lista de indicadores de adaptação 

positiva descrita no modelo, como por exemplo, a autoestima 

funcional, padrão efetivo de solidão e relacionamento, 

compensação adequada para as modificações corporais, entre 

outros. Além disso, a própria definição de indicador de 

adaptação positiva serviu como parâmetro para identificação de 

outros indicadores que se apresentassem para as pessoas com 

estomia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 11 artigos selecionados para compor a amostra final deste 

estudo 9 (81,81%) foram realizados em territórios internacionais 

e 5 (45,45%) apresentaram abordagem qualitativa.  

Após a etapa de análise dos estudos à luz do Modelo de 

Adaptação de Roy, foram identificados 6 dos 61 indicadores 

apresentados no modelo. Além desses, foram acrescentados 9 

novos indicadores de adaptação positiva exibidos na literatura 

que atendiam à definição proposta pelo modelo.  

Os estudos selecionados foram categorizados e 

distribuídos de acordo com três modos adaptativos de Callista 

Roy, que são Fisiológico, Autoconceito e Interdependência, 

descritos no modelo. Não foram encontrados indicadores 

adaptativos do modo função de papel nos artigos da amostra. 

A tabela 1 dispõe dos detalhes sobre essas informações. 

 

Tabela 1. Estudos identificados nos modos adaptativos do 

Modelo de Adaptação de Roy. 

INDICADOR DE 

ADAPTAÇÃO POSITIVA 
ESTUDOS n (%) 

Modo Fisiológico 

Proteção secundária 

adequada para as 

modificações da integridade 

da pele e no sistema 

imunológico 

(NAFEES, et al., 

2018; HUESO-

MONTORO et al., 

2016.) 

2 (18,18) 

Não apresenta problemas 

físicos relacionados à estomia* 

(KARABULUT; 

DINÇ; 

KARADAG, 

3 (27,27) 
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2014; NAFEES 

et al, 2018; HU 

et al., 2014.) 

Modo Autoconceito 

Conhecimento suficiente 

sobre a estomia* 

(KARABULUT; 

DINÇ; KARADAG, 

2014; VILLA,  et al., 

2018; THORPE; 

MCARTHUR, 2016; 

HUESO-

MONTORO et al., 

2016.) 

4 (36,36) 

 

Independência nos cuidados 

com a estomia* 

(KARABULUT; 

DINÇ; 

KARADAG, 2014; 

VILLA,  et al., 

2018; THORPE; 

MCARTHUR, 

2016; HU et al., 

2014.) 

4 (36,36) 

 

Estratégias de enfrentamento 

efetivas para o estresse 

 

(DONG  et al., 2017.) 1 (9,09) 

Compensação adequada para 

as modificações corporais 

(VILLA,  et al., 

2018; RIBEIRO et 

al., 2016; HUESO-

MONTORO et al., 

2016.) 

3 (27,27) 
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Autoestima funcional 

(NICHOLS, et al., 

2016; VILLA, et al., 

2018; HUESO-

MONTORO et al., 

2016.) 

3 (27,27) 

Processos efetivos de 

crescimento moral-ético- 

espiritual 

(CARVALHO et al., 

2015.) 
1 (9,09) 

Aceitação da estomia* 

(VILLA,  et al., 2018; 

THORPE; 

MCARTHUR, 2016; 

CARVALHO et al., 

2015; HU et al., 2014; 

HUESO-MONTORO 

et al., 2016.) 

5 (45,45) 

Otimismo* (VILLA,  et al., 2018.) 1 (9,09) 

Estratégias de enfrentamento 

efetivas para eliminação 

alterada* 

(NAFEES et al., 

2018.) 
1 (9,09) 

Sente-se melhor após a 

construção da estomia* 

(VILLA,  et al., 

2018; HUESO-

MONTORO et al., 

2016.) 

2 (18,18) 
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Modo interdependência 

Padrão efetivo de solidão e 

relacionamento 

(KARABULUT; 

DINÇ; KARADAG, 

2014; DONG et al., 

2017; THORPE; 

MCARTHUR, 

2016.) 

3 (27,27) 

Interação social mantida* 

(KARABULUT; 

DINÇ; KARADA, 

2014; VILLA,  et al., 

2018; NAFEES et 

al., 2018; DONG et 

al., 2017; 

MARQUES et al., 

2016; THORPE; 

MCARTHUR, 

2016.) 

6 (54,54) 

Participação em grupos de 

apoio para pessoas 

estomizadas* 

(KARABULUT; 

DINÇ; KARADAG, 

2014; DONG  et 

al., 2017; 

MARQUES et al., 

2016.) 

3 (27,27) 
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*Novos indicadores de adaptação positiva que não estavam descritos no 

Modelo de Adaptação de Roy 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 Acerca do modo fisiológico, o qual engloba aspectos do ser 

físico e necessidades básicas do organismo humano (ROY, 

2017) foram identificados na amostra dois indicadores de 

adaptação positiva: proteção secundária adequada para as 

modificações da integridade da pele e no sistema imunológico 

e não apresenta problemas físicos relacionados à estomia em 

um total de 5 (45,45%) publicações. 

A respeito do indicador de proteção secundária adequada para 

as modificações da integridade da pele e no sistema 

imunológico, o qual se relaciona com estar adaptado aos 

cuidados da pele e sua integridade, sendo um fator identificador 

no processo de aceitação própria após a construção da 

estomia, foi citado em 2 (18,18%) das publicações. 

Considerando-se a existência de dificuldades neste sentido, 

destaca-se a importância do cuidado profissional adequado 

para minimizar problemas decorrentes do processo de 

adaptação, principalmente por parte da equipe de enfermagem 

(FREIRE et al., 2017). 

Apesar de pouco citado, o indicador de proteção 

secundária adequada para as modificações da integridade da 

pele e no sistema imunológico é o mais agravante no processo 

de adaptação pois com a pele íntegra acenua-se o processo de 

(re)construção do “eu” normalmente para o eu adaptado. 

(SANTOS et al., 2017).  

Uma das principais complicações encontradas na literatura 

relacionada a estomia é a dermatite periestomal (OLIVEIRA et 

al., 2018). Sendo assim, não apresentar problemas físicos 

relacionados à estomia é também um indicador positivo de 
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adaptação encontrado em 3 (27,27%) estudos, visto que estes 

são problemas comuns e a ausência deles consequentemente 

reflete uma boa adaptação. 

O modo autoconceito é voltado para aspectos psicológicos 

individuais referentes a si mesmo e divide-se em duas 

subáreas: self-físico (autoimagem corporal), e o self-pessoal 

(consciência e função/desempenho de papéis relacionado à 

questão de relacionamentos e papel da pessoa na sociedade) 

(ROY, 2017). 

Quanto ao conhecimento suficiente sobre a estomia, presente 

em 4 das 11 publicações, destaca-se a importância de avaliar o 

nível de conhecimento e orientar sobre autocuidado desde o 

período pré-operatório e enquanto possuir um estoma, para 

evitar complicações com a pele, diminuir o desconforto físico e 

auxiliar na reintegração social do indivíduo (MAURÍCIO et al., 

2017). 

Comumente o tempo médio de permanência no hospital após a 

cirurgia de confecção do estoma é diminuindo, por isso muitos 

pacientes recebem alta antes de obterem conhecimento 

suficiente para dominar todas as técnicas necessárias para 

cuidar de sua ostomia (VILLA,  et al., 2018). 

O profissional de enfermagem surge como uma figura de apoio 

ao processo adaptativo vivenciado por esta população, 

principalmente no que se refere às orientações sobre a estomia, 

sendo o enfermeiro um articulador no processo de 

conhecimento suficiente para o autocuidado (FREIRE et al., 

2017). 

No tocante à independência nos cuidados com a estomia, ela é 

alcançada primordialmente com base no nível de conhecimento 

sobre autocuidado que foi passado pelo profissional ao 

paciente, para que através disso ele possa executar práticas de 



INDICADORES DE ADAPTAÇÃO POSITIVA DO MODELO DE ADAPTAÇÃO DE 

ROY PARA PESSOAS COM ESTOMIA 

 
 

forma adequada e simplificada, as quais promovem maior 

autoconfiança para realizar o cuidado (RIBEIRO et al., 2016). 

O autocuidado ou independência para o cuidado é definido 

como um processo de tomada de decisão própria que influencia 

nas ações para manter a estabilidade fisiológica e facilitar a 

identificação dos sintomas a fim de direcionar o manejo desses 

sintomas (VILLA,  et al., 2018). 

Os cuidados de enfermagem neste aspecto devem ser iniciados 

no momento do diagnóstico e indicação de confecção do 

estoma, para minimizar o sofrimento emocional, gerar melhor 

adaptação física e pscicológica e prevenir complicações 

relacionadas ao estoma, graças ao desenvolvimento da 

capacidade do autocuidado por parte do paciente (RIBEIRO et 

al., 2016). 

Considerando o estresse como uma situação adversa, na qual 

temos que nos modificar, acabam surgindo estratégias de 

enfrentamento efetivas para o estresse identificado em 1 

(9,09%) publicação. Assim, o papel do profissional de 

enfermagem surge como uma figura de apoio no processo 

adaptativo e no enfrentamento das adversidades relacionadas 

à estomia (FREIRE et al., 2017). 

Observa-se nos estudos selecionados que a maioria dos 

indicadores de adaptação positiva para pessoas com estomia 

estão relacionados ao modo adaptativo de autoconceito, sendo 

mais evidenciada a compensação adequada para as 

modificações corporais, citado em 27,27% dos artigos.  

 A compreensão das modificações ocorridas no corpo 

assim como da compensação adequada para essas 

modificações corporais é fundamental, bem como a 

comunicação da experiência de todo esse processo para 

profissionais, familiares e toda rede de apoio do paciente, a fim 



INDICADORES DE ADAPTAÇÃO POSITIVA DO MODELO DE ADAPTAÇÃO DE 

ROY PARA PESSOAS COM ESTOMIA 

 
 

de proporcionar um apoio efetivo e auxiliar, por exemplo, na 

manipulação dos dispositivos (RIBEIRO et al., 2016). 

A autoestima funcional relaciona-se com o nível de orgulho pela 

função exercida (SOUSA, 2019), neste caso está relacionado 

às funções alteradas do corpo. Por este motivo a autoestima 

funcional foi um indicador de adaptação positiva citado em 3 

dos 11 artigos que compõem esta revisão. Sendo assim, um 

fator que é considerado indicador de potencial para adaptação, 

sendo importante para o crescimento do indivíduo (SOUSA, 

2019). 

A imagem corporal e autoestima é um aspecto que interfere na 

adaptação da pessoa com estomia, mas existem aqueles que 

afirmam que a presença do estoma não alterou sua imagem 

corporal e nunca se sentiram perturbados nem esteticamente 

nem psicologicamente, refletindo boa adaptação (VILLA,  et al., 

2018). 

No que concerne aos aspectos processos efetivos de 

crescimento moral-ético-espiritual foi observado que 1 (9,09%) 

publicação citou tal indicador. Na perspectiva das pessoas com 

estomia, Deus é quem os deu uma nova vida, e que a cirurgia 

de construção do estoma foi como outra chance de viver, 

sentindo-se melhor após a construção da estomia (CARVALHO 

et al., 2015). 

Geralmente os pacientes consideram a confecção da ostomia 

como a solução para melhorar sua qualidade de vida, como 

algo que lhes proporcionará acabar com o sofrimento (HUESO-

MONTORO et al., 2016). 

O processo de adaptativo caminha para a aceitação e 

convivência em harmonia com a nova situação em que se 

encontra o indivíduo (RIBEIRO et al., 2016). Dessa forma, a 

aceitação da estomia, indicador identificado em 5 (45,45%) 
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estudos, significa um avanço no processo de adaptação a esta 

modificação. 

A necessidade de utilização da bolsa coletora é uma dificuldade 

inicial enfrentada por estas pessoas que acaba interferindo na 

aceitação da estomia e principalmente dificultando a adaptação 

com a mesma (CARVALHO et al., 2015). 

Observa-se que a aceitação da estomia também deve surgir por 

parte do companheiro e demais parentes da família, uma vez 

que muitos relatam que a aceitação conjugal da estomia está 

fortemente relacionada ao ajuste pessoal (HU et al., 2014). 

A confecção do estoma desencadeia uma nova forma de 

eliminação, e para adaptação positiva neste sentido, surgem 

estratégias de enfrentamento efetivas para eliminação alterada 

como o uso de bolsa coletora sem odor, alimentação adequada 

e higiene do estoma (RIBEIRO et al., 2016). As estratégias no 

geral foram um indicador citado em 9,09% dos estudos. 

A eliminação alterada gera medos nessa população 

principalmente com relação à perda do controle fecal e à 

eliminação de gases, tendo como consequência o isolamento 

social, um fato que dificulta o processo de adaptação 

(CARVALHO et al., 2015). 

 O modo de interdependência aborda os valores 

humanos afetivos acarretados aos relacionamentos 

interpessoais individualmente e coletivamente (ROY, 2017). 

Um indicador bastante citado foi padrão efetivo de 

solidão e relacionamento, sendo citado em 27,27% dos 

estudos. Destaca-se que as relações afetivas, familiares, 

amizades e a intimidade sexual com parceiro ajudam no 

aumento do sentimento de autoestima e podem favorecer a 

participação em situações sociais (CARDOSO et al., 2015). 
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Na adequação às mudanças do corpo, essa população 

altera sua forma de vestir-se e comportar-se para evitar a 

aparência do dispositivo coletor, o que pode prejudicar seu 

relacionamento social (FREIRE et al., 2017), por isso é 

importante avaliar se está havendo um padrão efetivo de 

solidão e relacionamento suficiente para o bem-estar. 

A participação em grupos de apoio, um indicador citado em 3 

dos 11 artigos que compuseram a amostra desta revisão, é 

considerado como uma condição facilitadora para o outro 

indicador: interação social mantida, que foi o mais citado nas 

publicações da amostra (54,54%). 

 Consequentemente, isso demonstra uma adaptação 

positiva depende da rede de apoio ao paciente, pois isto 

interfere positivamente na vida das pessoas com estomia e gera 

ganho de qualidade de vida (MARQUES et al., 2016).  

 O apoio social de familiares, amigos e outras pessoas é 

crucial para a adaptação psicológica desta população e a 

interação social tem papel significativo na facilitação do 

processo de adaptação cognitiva (DONG  et al., 2017). 

A confecção do estoma desencadeia alterações não 

unicamente ao sistema biológico, mas, também, aos aspectos 

emocionais e físicos da pessoa, afetando negativamente sua 

relação e interação social (FIGUEIREDO; ALVIM, 2016). 

As alterações biopsicossociais e físicas sofridas pela pessoa 

com estomia são fatores que podem dificultar a sua 

recuperação e reabilitação (MONTEIRO et al., 2016). Desta 

forma, em concordância com esta pesquisa, os indicadores dos 

modos adaptativos Autoconceito e Interdependência são 

importantes, à medida que demonstram a adaptação positiva 

biopsicossocial da pessoa com estomia.  
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Artigo mais atual apresentou resultados relevantes, uma vez 

que 67% dessa população apresentou uma qualidade de vida 

positiva (MIRANDA; CARVALHO; PAZ, 2018). Um resultado 

importante para os profissionais de saúde e pacientes, uma vez 

que a melhoria da qualidade de vida é um dos objetivos da 

assistência à saúde. 

Ressalta-se ainda a importância dos profissionais de saúde em 

conhecer os indicadores de adaptação positiva dos pacientes a 

fim de posteriormente elaborar um plano de cuidados, avaliar a 

eficácia da assistência prestada e consequentemente 

proporcionar o bem-estar dos indivíduos (MAURÍCIO et al., 

2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Através deste estudo e diante dos resultados obtidos, pudemos 

identificar 6 dos 61 indicadores de adaptação positiva 

apresentados no Modelo de Adaptação de Roy e além desses, 

foram acelencados 9 novos indicadores de adaptação positiva 

exibidos na literatura que atendiam à definição proposta pelo 

modelo que servem como base para avaliar o processo 

adaptativo da pessoa com estomia e com base nos modos 

adaptativos do Modelo de Adaptação de Roy Callista, basear a 

prática da assistência à saúde do indivíduo e 

consequentemente contribuir para uma melhoria em sua 

qualidade de vida. 

Foram identificados na amostra indicadores de adaptação 

positiva referente ao modo fisiológico de Roy que foram 

Proteção secundária adequada para as modificações da 
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integridade da pele e no sistema imunológico e Não apresenta 

problemas físicos relacionados à estomia. 

Para o modo autoconceito foram achados os seguintes 

indicadores: Compensação adequada para as modificações 

corporais, Autoestima funcional, Processos efetivos de 

crescimento moral-ético- espiritual, Aceitação da estomia, 

Otimismo, Estratégias de enfrentamento efetivas para 

eliminação alterada e Sente-se melhor após a construção da 

estomia. 

No que concerne ao modo de interdependência foram citados 

os indicadores de Padrão efetivo de solidão e relacionamento, 

Interação social mantida e Participação em grupos de apoio 

para pessoas com estomia. 

Portanto, este estudo contribui para comunidade científica e 

profissionais de enfermagem no que diz respeito ao 

embasamento teórico e de indicadores positivos para avaliação 

da população com estomias, proporcionando subsídios para 

possíveis intervenções. 

Sugere-se que mais estudos abordando essa temática sejam 

realizados, a fim de identificar possíveis novos indicadores 

citados na literatura e contribuir para o conhecimento sobre os 

mesmos. 
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RESUMO: O estudo objetivou identificar, conforme a literatura 
científica, intercorrências maternas relacionadas às posições 
corporais adotadas por mulheres durante o parto. Trata-se de 
revisão integrativa realizada através do portal de periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), nas bases de dados: MEDLINE (40), LILACS (0), 
IBECS (1), CINAHL (20), BDENF (0), SCOPUS (160) e 
Cochrane (191) e na biblioteca virtual Scielo (0), resultando 422 
estudos. Após critérios de inclusão e exclusão foram 
selecionados 8 artigos para compor a pesquisa. Os dados 
foram apresentados de forma descritiva em duas categorias 
temáticas e analisados através do método de redução de 
dados. Os resultados obtidos foram discutidos com a literatura 
científica pertinente a temática. Evidenciou-se que as mulheres 
utilizaram uma variedade de posições para o nascimento. Estas 
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podem levar a intercorrências maternas: como trauma perineal 
de primeiro, segundo e terceiro grau, episiotomia mediolateral 
e lacerações de esfíncter anal, laceração labial,  dor abdominal 
e lombar, contínua ou devido a contrações. Assim, ressalta-se 
a relevância do pré-natal objetivando fornecer informações 
quanto a diversidade de posições e seus efeitos no processo de 
parir, tornando a mulher protagonista deste momento, 
controlando seus movimentos e posições. 
Palavras-chave: Gestantes. Posicionamento do paciente. 

Complicações do trabalho de parto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho de parto é um processo fisiológico que 

ocasiona contrações uterinas e dilatação, além de somar com 

a pressão que o feto exerce sobre as estruturas pélvicas 

aumentando a intensidade da dor. A parturição engloba 

aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais. Em razão 

disso, ele representa, para a mulher, uma experiência de 

impacto emocional significativo (ARAGÃO et al., 2017; 

ALENCAR et al., 2019). 

Segundo Paiva et al. (2018) durante anos o decúbito 

dorsal com as pernas da mulher em um suporte foi utilizada 

pelos profissionais em maternidades como padrão, justificando-

se por permitir uma visão do períneo durante o parto, facilitar as 

manobras e controlar os movimentos das mulheres. 

Atualmente, vem sendo pesquisadas diferentes posições 

corporais e seus efeitos sobre o nascimento, sendo 

evidenciadas vantagens quanto ao estímulo fisiológico ao 

trabalho de parto e parto, uma vez que a posição adotada pela 

parturiente pode influenciar positivamente ou não no processo 

de parturição (ELVANDER et al., 2015). 
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Um retorno ao parto vertical tem sido defendido como 

resultado de um suposto aumento no conforto materno 

demonstrando vantagens como aumento do diâmetro pélvico, 

período expulsivo diminuído, redução do número de episiotomia 

e parto cirúrgico e maior prevalência de períneo integro 

(MINEIRO; PRESADO; CARDOSO, 2019). 

Em contrapartida, a adoção de posições corporais 

inadequadas durante exames, procedimentos de saúde, 

sobretudo os cirúrgicos,  podem resultar em dor, eritema, 

alterações cardiovasculares, respiratórias, lesão 

neuromuscular, lesão por pressão (MENEZES et al., 2013; 

LOPES; GALVÃO, 2010). Diante do exposto, pretende-se 

responder a questão norteadora: Quais as intercorrências 

maternas relacionadas as posições corporais adotadas por 

mulheres durante o parto? 

Nesta perspectiva, este estudo justifica-se pela 

necessidade de conhecer os efeitos das posições adotadas 

pelas mulheres no momento do parto, bem como  as suas 

implicações, afim de informar e incentivar as parturiente na 

tomada de decisão, permitindo autonomia, como subsidiar 

condutas dos profissionais de saúde pautadas na 

implementação de mecânica corporal adequada como 

estratégia de prevenção de complicações. 

Assim, objetivou-se identificar, conforme a literatura 

científica, intercorrências maternas relacionadas as posições 

corporais adotadas por mulheres durante o parto. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão integrativa que segundo Mendes, 

Silveira e Galvão (2008), possibilita a síntese de variados 



INTERCORRÊNCIAS MATERNAS RELACIONADAS ÀS POSIÇÕES CORPORAIS 

DURANTE O PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA 

 
 

estudos viabilizando desfechos gerais acerca da temática 

investigada. 

Seguiram-se as etapas para subsidiar a construção: 

estabelecimento da hipótese ou questão norteadora; 

amostragem ou busca na literatura; categorização dos estudos; 

avaliação dos estudos incluídos na revisão; interpretação dos 

resultados; e síntese do conhecimento e apresentação da 

revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Utilizou-se a estratégia Population, Variables and 

Outcomes (PVO) para encontrar descritores do Medical Subject 

Headings (MeSH) adequados a responder: Quais as      

intercorrências maternas relacionadas as posições corporais 

adotadas por mulheres durante o parto?  

 

Tabela 1. Descritores do Medical Subject Headings (MeSH) 
para os componentes da pergunta norteadora. Iguatu-CE, 
Brasil, 2019. 

Itens da 
Estratégia 

Componentes Descritores de Assunto 

Population Mulheres durante o parto Gestantes (pregnancy) 

Variables Posições 
corporais 

Posicionamento do Paciente 
(Patient Positioning) 
 

Outcomes Intercorrências maternas  Complicações do trabalho de 
parto (Obstetric Labor 
Complications) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

A busca foi realizada através do portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), nas bases de dados: Medical Literature Analyses and 

Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-

Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico 
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Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS), Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Base de Dados 

de Enfermagem (BDENF), SCOPUS, COCHRANE e biblioteca 

virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

A busca ocorreu de forma pareada por dois 

pesquisadores. Utilizou-se como estratégia de busca a 

associação dos descritores MeSH com o operador booleano 

AND:  Pregnancy AND Patient Positioning AND Obstetric Labor 

Complications e Patient Positioning AND Obstetric Labor 

Complications. 

Foram identificados 422 estudos, 40 na MEDLINE, 0 na 

LILACS, 1 na IBECS, 20 na CINAHL, 0 na BDENF, 170 na 

SCOPUS, 0 na SciELO e 191 na Cochrane que foram 

submetidos a um processo de filtragem: texto completo, tipo de 

documento (artigo), idioma (português, inglês e espanhol), sem 

recorte temporal, obtendo-se 34  artigos. Excluiram-se 25 

estudos que não responderam a pergunta de pesquisa, 

repetidos, bem como, resumos, teses, dissertações, 

monografias e revisões de literatura. Foram selecionados 8 

artigos para compor a pesquisa. 

Empregou-se o fluxograma Preferred Reporting Itens for 

Sistematic Review and Meta-Análises (PRISMA) para detalhar 

o processo de busca e seleção dos estudos, Figura 1 

(GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). 
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Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos. Iguatu-CE, 
2019. Brasil, 2019. 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 
Os estudos foram selecionados mediante a leitura do 

resumo. Quando as informações eram insuficientes, o artigo era 

lido na integra para indicar sua elegibilidade para 

posteriormente inclusão no estudo. A avaliação dos estudos 

incluídos foi realizada por dois pesquisadores independentes. 

Para a coleta de dados utilizou-se o instrumento de Ursi 

(2005) e um formulário de elaboração própria para reunir e 

sintetizar as informações acerca das posições corporais e suas 

intercorrências. 

Ao estudos que compuseram a amostra foram 

categorizados quanto aos níveis de evidências (NE) em seis 

níveis: Nível 1: evidências resultantes da meta-análise de 

múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados; Nível 2: 

evidências obtidas em estudos individuais com delineamento 
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experimental; Nível 3: evidências de estudos quase-

experimentais; Nível 4: evidências de estudos descritivos (não-

experimentais) ou com abordagem qualitativa; Nível 5: 

evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência; 

Nível 6: evidências baseadas em opiniões de especialistas 

(SOUZA; SILVA, CARVALHO, 2010). 

Os dados foram apresentados de forma descritiva em 

duas categorias temáticas, conforme dados extraídos dos 

estudos primários. Para análise dos dados, utilizou-se o método 

de redução de dados: classificação e divisão em subgrupos das 

fontes primárias considerando aspectos metodológicos 

codificação das informações extraídas, analisadas conforme 

semelhanças e divergências; redução e compilação de 

informações em planilha eletrônica; validação, via dupla 

digitação para garantir rigor metodológico e eliminação de 

possíveis erros (WHITTEMORE; KNAFL, 2017). 

Os resultados obtidos foram discutidos com a literatura 

científica pertinente a temática.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados de caracterização dos estudos primários 

incluídos na amostra, estão expostos na tabela 1. 

 

Tabela 1- Caracterização dos estudos. Iguatu, Ceará, 2019. 
AUTOR/ANO PERÍODICO/BA

SE OU 
BIBLIOTECA 

LOCAL DELINEAMEN
TO 

NÍVEL 
DE 
EVIDÊN
CIA 

PEPPE, M. V. et 
al, 2018. 

Rev. bras. 
ginecol. obstet. 
SCOPUS 

Brasil Coorte 
retrospectivo, 
quantitativo 
264 mulheres 
Instrumento 

Nível 2 
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EDQVIST, M. et 
al., 2016. 

BMC Pregnancy 
and Childbirth 
SCOPUS 

Noruega, 
Dinamarc
a, Suécia 
e Islândia 

Coorte 
prospectivo, 
quantitativo 
2992 mulheres 
Questionário 

Nível 2 

SUTO, M. et al.,  
2015. 

Journal of 
Midwifery & 
Women’s Health 
SCOPUS 

Tóquio e 
Japão 

Descritivo, 
retrospectivo, 
quantitativo 
1521 mulheres 
Questionário 
estruturado 
 

Nível 3 

MEYVIS, I. et al, 
2012. 

Birth 
SCOPUS 

Antuérpia 
e Bélgica 

Transversal 
retrospectivo, 
documental, 
quantitativo 
557 mulheres 
 

Nível 3 

ELVANDER, C. et 
al, 2015. 

BMC Pregnancy 
and Childbirth 
SCOPUS 

Suécia 
 

Documental, 
quantitativo 
113.279 
mulheres 
 

Nível 3 

DE JONGE, A. et 
al., 2010. 

The International 
Jornal Of Clinical 
Practice 
SCOPUS 

Holanda Documental, 
quantitativo 
1646 mulheres 

Nível 3 

ADLER, B, B. et al, 
2003. 
 

Wien Klin 
Wochenschr 
SCOPUS 

Viena Caso-controle, 
quantitativo 
307 mulheres 
Formulário 

Nível 1 

MOLINA, F, J. et 
al., 1997. 
 

Journal Of Pain 
And 
Symptommanag
ement 
SCOPUS. 

 Descritivo, 
quantitativo 
100 mulheres 
Questionário 
Questionário 
de dor de 
McGill 
Questionário 
de Dor na 
Argentina 
(APQ) 
escala 
analógica 
visual de 
Huskisson 
(EVA) 

 
Nível 3 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Os estudos objetivaram determinar a prevalência de 

trauma perineal e seus fatores de risco relacionados à posição 

vertical durante o período expulsivo (PEPPE et al., 2018), 

descrever e comparar  prevalência de lesões perineais de 

diferentes gravidades em posições de nascimento flexíveis e 

não flexíveis (EDQVIST et al., 2016), investigar fatores 

associados a prevalência de lacerações perineais (SUTO et al., 

2015), efeitos de posição materna lateral e litotomia sobre a 

ocorrência de lesões perineais (MEYVIS et al., 2012),  e  

associações entre posição de nascimento e ocorrência de lesão 

obstétrica do esfíncter anal em partos vaginais espontâneos 

(ELVANDER et al., 2015). 

Propuseram-se ainda a examinar a associação entre as 

posições maternas semi-sentada e sentada com danos 

perineais (DE JONGE et al., 2010), avaliar características 

maternas, perineais e resultados neonatais de uma posição 

ereta em comparação com decúbito dorsal durante o parto 

vaginal (ADLER et al., 2003) ou a relação entre a posição da 

participante e dor abdominal e lombar durante o primeiro 

estágio de trabalho de parto (MOLINA et al., 1997). 

Em todos os estudos analisados a via de parto foi a 

vaginal. Quanto ao local de ocorrência do parto analisou-se o 

contexto assistencial de maternidade de baixo risco (PEPPE et 

al., 2018), maternidades e unidades de atendimento 

(ELVANDER et al., 2015; JONGE et al., 2010), hospital geral 

regional (MEYVIS et al., 2012), departamento de Obstetrícia e 

Ginecologia de hospital universitário (ADLER et al., 2003; 

MOLINA et al., 1997) casa de parto (SUTO et al., 2015) e 

domicilio (EDQVIST et al., 2016; DE JONGE et al., 2010). 
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Todos os estudos utilizaram a abordagem quantitativa. 

Em três estudos (SUTO et al., 2015; ELVANDER et al., 2015; 

MEYVIS et al., 2012) os dados foram coletados de prontuários. 

Para extração dos dados foram utilizados questionários para 

identificar o perfil das participantes, dados ou condições do 

parto e nascimento (EDQVIST et al., 2016; SUTO et al., 2015; 

MOLINA et al., 1997),  formulário (ADLER et al., 2003; MOLINA 

et al., 1997) questionário de dor de McGill, Questionário de Dor 

na Argentina (APQ) e  a escala analógica visual de Huskisson 

(EVA) (MOLINA et al., 1997), contudo, na maioria dos estudos 

o instrumento de coletas de dados não foi especificado (PEPPE 

et al., 2018; MEYVIS et al., 2012; DE JONGE et al., 2010; 

ADLER et al., 2003; MOLINA et al., 1997). 

Em relação ao nível de evidência dos estudos analisados 

predominou o nível 3 (SUTO et al., 2015; ELVANDER et al., 

2015;  MEYVIS et al., 2012; DE JONGE et al., 2010, MOLINA 

et al., 1997). 

 

Categoria 1 - Posições adotadas durante o parto 

Evidenciou-se que as mulheres utilizaram uma variedade 

de posições para o nascimento, posições flexíveis de sacro 

predominando o ajoelhamento foram associadas a menos 

episiotomias. Cita-se ainda posição de sacro não flexível 

adotadas por primíparas: semi-reclinada. As posições em 

decúbito dorsal, ajoelhado e em pé, lateral, joelhos e mãos e 

usando cadeira de parto (EDQVIST et al., 2016; SUTO et al., 

2015). 

A posição materna vem sendo abordada em estudos 

como capaz de reduzir complicações como o trauma perineal. 

Esse caracteriza-se por qualquer possível dano ao períneo ou 

aos órgãos genitais, frequentemente após o parto vaginal. O 
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trauma pode ser consequência de laceração, episiotomia ou 

ambos (BELEZA, 2019), sendo influenciado por fatores de risco 

como estado nutricional, índice de massa corporal materna, 

origem étnica, peso ao nascer e posição fetal (SANTOS; 

RIESCO, 2016). 

Nos resultados, a posição litotômica adotada por 

mulheres durante o parto foi mencionada em três estudos 

(ELVANDER, et al., 2015; MEYVIS et al., 2012; EDQVIST et al., 

2016) como uma posição não flexível associada ao maior risco 

de trauma perineal principalmente de primeiro e segundo grau 

e realização de episiotomia.  Essa posição era a mais ensinada 

pelos obstetras, visto que a mesma era considerada como 

tradicional (PEPPE et al., 2018). 

No estudo de Paiva et al. (2018) das 14 mulheres 

entrevistadas, todas relataram ter assumido a posição 

litotômica por considera-la benéfica para a descida do bebê, 

sendo explicado tal fato, pela reprodução dos incentivos dos 

profissionais na adoção desta posição, sem haver informações 

acerca vantagens ou desvantagens, mas apenas por esta 

posição facilitar o trabalho médico. 

Mediante evidências científicas internacionais, os 

estudos apresentam que a posição litotômica assumida por 

mulheres no momento do parto aumenta a incidência de 

complicações como dor perineal, lacerações e episiotomia 

(FERRÃO; ZANGÃO, 2017). Assim, as mulheres devem ser 

desencorajadas a adotarem tal posição e encorajadas a 

escolher uma posição que lhes seja mais confortável, no Brasil, 

isto corrobora com a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto 

Normal que estimula à liberdade da escolha de posição 

(BRASIL, 2016). 
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Em contrapartida, a posição lateral apresenta-se mais 

benéfica quando comparada a posição de litotomia, uma vez 

que as participantes mantinham um períneo intacto e quando 

era necessário a episiotomia está acontecia em menos de 7% 

das mulheres (MEYVIS et al., 2012). 

De acordo com o estudo de Pereira et al. (2019), quando 

comparadas a posição lateral a litotômica, pode levar a 

diminuição da sensação dolorosa intensa e cansaço da mulher, 

a redução do período expulsivo, além da diminuição das taxas  

de  parto cesáreo, episiotomia  e  intervenções  obstétricas. 

As posições de nascimento vertical e semi-reclinada 

adotadas não apresentaram associação com trauma perineal 

(PEPPE et al., 2018). Já a posição ereta quando adotada 

durante o segundo estágio do trabalho de parto pode 

representar um fator de risco para laceração perineal (PEPPE 

et al., 2018; SUTO et al., 2015). 

Ademais, uma revisão sistemática realizada concluiu que 

práticas como deambular e posições verticais no primeiro 

estágio do trabalho de parto  reduzem a duração do trabalho de 

parto, o risco de parto cesariana, a  necessidade de epidural,  e 

não  foram  associadas  a  nenhum  efeito  negativo para  as 

mães e seus bebês (MELO et al., 2017). 

A adoção da posição ereta faz com que a ação da 

gravidade promova pressão da cabeça fetal ao útero 

estimulando a produção de ocitocina, favorecendo assim uma 

melhor irrigação uterina, potencializando a função das fibras 

musculares, o que resulta em contrações mais eficazes, 

tornando o primeiro período do trabalho de parto mais curto, 

com melhor tolerância da parturiente à dor (FERRÃO; 

ZANGÃO, 2017). 
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Com relação à posição sentada, a propensão à 

ocorrência de episiotomia era menos provável e mais provável 

uma laceração perineal. Já na posição semi-sentada 

observava-se laceração labial (DE JONGE, et al., 2010). 

No estudo de Schettini, Griboski e Faustino (2019), a 

posição mais adotada pelas mulheres estudadas foi a semi-

sentada. Contudo, ela deve ser desencorajada, pois nessa 

posição os riscos de edema vulvar e sangramento uterino acima 

de 500 ml aumentam após a dequitação, a transfusão quase 

sempre não é indicada. 

O uso de cadeira de parto e posição de mãos e joelhos 

foram significativamente associadas a lacerações perineais em 

mulheres nulíparas e multíparas, assim como as mulheres que 

deram à luz em piscina (SUTO et al., 2015). 

O parto na posição vertical, de joelhos ou na cadeira, é 

mais confortável para  a  parturiente  no  período expulsivo,  

visto  que  tem a  gravidade  a  seu  favor. Além de reduzir o  

tempo  do  período  expulsivo,  a posição  não  supina  favorece  

a  regularidade  das contrações em relação à sua forma e ritmo, 

permite melhor oxigenação do feto e contribui para menor 

prevalência de episiotomia (SILVA et al., 2019). 

O trabalho de parto na posição vertical está associado 

com uma menor taxa de episiotomia e um uso reduzido de 

analgesia médica e ocitocina (ADLER et al., 2003). O decúbito 

dorsal foi mencionado como posição com menor duração do 

segundo estágio de trabalho de parto, com média de até 10 

minutos, menos dor abdominal e lombar contínua ou devido a 

contrações (ADLER et al., 2003; MOLINA et al., 1997). 

As posições sentada, litotômica, lateral, de quatro, 

agachado e em pé apresentaram taxas mais baixas de 

lacerações. Comparada com a posição sentada, a posição 
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lateral tem um efeito levemente protetor em nulíparas, enquanto 

risco aumentado é observado entre as mulheres na litotomia, 

independentemente da paridade. Agachamento e posição de 

quatro envolveu um aumento de risco entre primíparas para 

lacerações e episiotomia (ELEVANDER et al., 2015). 

Com relação à posição ereta em comparação com a 

decúbito dorsal não se encontrou diferenças nos resultados 

neonatais analisados através do escore APGAR e pH do cordão 

umbilical (ADLER et al., 2003). 

Peppe et al. (2018) evidenciaram que a posição materna 

durante o trabalho de parto não tem um papel significativo na 

prevenção de laceração perineal, mas pode ter repercussões 

positivas na vivência do parto pela mulher. 

Uma vez que a mulher possui a liberdade para a escolha 

da posição, de modo que ela se sinta mais confortável, com 

menor possibilidade de dor e de intervenções desnecessárias, 

sendo protagonista em todo o processo do nascimento, posto 

que quando os direitos do parto são respeitados, a experiência 

se torna prazerosa (SILVA; PERES; ARAÚJO, 2018). 

 

Categoria 2 - Intercorrências relacionadas às posições 

maternas adotadas durante o parto 

Evidenciou-se mediante análise dos estudos as 

intercorrências maternas: trauma perineal (MEYVIS et al., 2012; 

DE JONGE, et al., 2010; ADLER et al., 2003) de primeiro, 

segundo e terceiro grau (SUTO et al., 2015; EDQVIST et al., 

2016; PEPPE et al., 2018; DE JONGE et al., 2010; ADLER et 

al., 2003), episiotomia (MEYVIS et al., 2012; EDQVIST et al., 

2016) mediolateral (PEPPE et al., 2018) e lacerações de 

esfíncter anal (PEPPE et al., 2018; EDQVIST et al., 2016; 

ELEVANDER et al., 2015), laceração labial (DE JONGE et al., 
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2010; ADLER et al., 2003),  dor abdominal e lombar, contínua 

ou devido a contrações (MOLINA et al., 1997). 

Estas intercorrências associaram-se a nulíparas, jovens 

e brancas (PEPPE et al., 2018) primiparidade (EDQVIST et al., 

2016; ELEVANDER et al., 2015) peso ao nascer >3500g 

(EDQVIST et al., 2016; SUTO et al., 2015; ELEVANDER et al., 

2015) idade avançada (ELEVANDER et al., 2015), perímetro 

cefálico (ELEVANDER et al., 2015), uso de ocitocina 

(ELEVANDER et al., 2015; ADLER et al., 2003) , analgesia 

peridural (MEYVIS et al., 2012; ADLER et al., 2003), tempo de 

trabalho de parto (ADLER et al., 2003; ELEVANDER et al., 

2015) e apresentação superior não occipital (ELEVANDER et 

al., 2015). 

Nos achados de um estudo, a incidência de episiotomia 

em primíparas foi 9,39% e em multíparas foi 1,87%, 

demonstrando associação entre primiparidade e episiotomia. 

Relacionando laceração e as posições de parto, na posição 

dorsal, 57% não tiveram lacerações e 43% tiveram lacerações 

(p=0,0409). Não houve lacerações em 52,3% das parturientes 

na posição semi-sentado, houve lacerações em 47,7% 

(p=0,03742). Em relação àquelas que tiveram seu parto no 

banco (68 parturientes), 28% não tiveram lacerações, 72% 

tiveram lacerações, este resultado é estatisticamente 

significante. Relacionando laceração e a posição lateral (16 

parturientes), 56% não tiveram lacerações e 44% tiveram 

lacerações (p=0,46) (SOBIERAY; SOUZA, 2019). 

Dois estudos apresentaram baixa prevalência de 

episiotomia e laceração de esfíncter anal (EDQVIST et al., 

2016) e perineal (SUTO et al., 2015). Empregando as posições 

de sacro flexíveis: ajoelhada; e decúbito dorsal, ajoelhada, em 

pé e lateral, respectivamente. 
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No parto realizado por obstetras e parteiras não houve 

associação estatística com trauma perineal (PEPPE et al., 

2018). Quando as parteiras auxiliam no parto, decorre menos 

dano perineal quando comparado aos médicos, uma vez que 

em mulheres após o parto assistido por parteiras o períneo 

estava intacto (EDQVIST et al., 2016). 

De acordo com o estudo de Fraga et al. (2018), a 

mudança de paradigma reconhecido pelos entrevistados, na 

qual foram profissionais de saúde, foi a participação da 

enfermeira obstetra  no  parto. Para eles, a disponibilidade e 

vontade para a realização do parto nas posições alternativas 

são maiores entre as enfermeiras obstétricas e sua presença é 

reconhecida como propulsor à mudança de paradigmas. 

Entretanto, a maior parte dos partos no serviço é assistida por 

médicos, o que foi considerado um fator dificultador na 

ampliação do parto em  posição não supina no  serviço. 

Resistência por parte dos médicos se deve ao fato de que estes 

foram ensinados e acostumados a controlar o parto e a 

posicionar a parturiente em litotomia. 

A maior frequência para a integridade perineal ocorreu 

em mulheres assistidas por enfermeira obstetra, bem como a 

chance da ocorrência de lacerações maiores que foi menor no 

grupo das mulheres atendidas pelas enfermeiras (DUARTE et 

al., 2019). 

A episiotomia foi realizada com maior frequência pelos 

médicos (MEYVIS et al., 2012) com direção mediolateral 

(PEPPE et al., 2018; DE JONGE et al., 2010) associada ao 

parto em uma posição sacro não flexível (EDQVIST et al., 

2016). Observa-se que as mulheres nulíparas tiveram mais 

episiotomias quando comparadas as multíparas, porém estas 

tiveram mais lacerações perineais. As parteiras preferem uma 
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laceração ao invés de uma episiotomia, considerada a 

episiotomia mais prejudicial (MEYVIS et al., 2012). 

Alguns estudos controlados revelam que a episiotomia 

aumenta o risco de laceração perineal de terceiro e quarto 

graus, de infecção e hemorragia, sem diminuir as complicações 

em longo prazo de dor e incontinência urinária e fecal, além 

disso, o uso rotineiro da episiotomia não está relacionado à 

redução da morbidade materna e fetal, uma das justificativas 

médicas para a realização do procedimento (COSTA et al., 

2015). 

Verificam-se lacerações de primeiro, segundo e terceiro 

grau e esfíncter anal mais prevalente em primíparas (PEPPE et 

al., 2018; EDQVIST et al., 2016; SUTO et al., 2015) e aumento 

significativo nas lacerações perineais entre mulheres multíparas 

que deram à luz em uma piscina (SUTO et al., 2015). Em 

contrapartida nota-se períneo intacto com destaque a 

multíparas, posto que aumento da paridade diminuiu a 

probabilidade de dano perineal e algumas nulíparas (SUTO et 

al., 2015; EDQVIST et al., 2016). 

A maioria das primíparas teve lesões perineais (86%) e 

a maior parte delas foram de 1º grau, o que corresponde aos 

achados de outros estudos. Além disso, mais da metade das 

mulheres (57,3%) não tiveram laceração ou apresentaram 

laceração de baixo grau. Embora frequentes, as lacerações 

espontâneas são em sua maioria superficiais e de fácil 

resolução, invadindo menos tecido e, consequentemente, 

levando a menos complicações do que lacerações induzidas 

por episiotomia (SCHETTINI; GRIBOSKI; FAUSTINO, 2017). 

Não houve associação entre primiparidade e 

necessidade de rafia nas parturientes com laceração. Esses 

dados demonstram que apesar das primíparas apresentarem 
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mais laceração que as demais parturientes, não incrementou a 

necessidade de episiorrafia, demonstrando que o trauma 

perineal pela laceração foi menor que o da episiotomia 

(INAGAKI et al., 2017). 

A posição litotômica foi associada com risco aumentado 

de laceração do esfíncter anal devido ao aumento de pressão 

na área perineal e diminuir a capacidade da mulher moderar o 

momento, além de causar uma maior pressão sobre o esfíncter 

durante a expulsão da criança em comparação com posições 

alternativas como sentada, lateralizada, de joelhos, na cadeira 

de parto, supino, agachamento, em pé e de quatro 

(ELEVANDER et al., 2015). 

Lesões e traumas perineais graves envolvendo o 

complexo do esfíncter anal (SPT) estão associados à 

morbidade a curto e longo prazo, como dor perineal, 

dispareunia e incontinência anal. As consequências a curto e a 

longo prazo tem impactos negativos na qualidade de vida das 

mulheres com defeitos persistentes, embora seu impacto por 

vezes é subestimado por médicos e parteiras (EDQVIST et al., 

2016; BELEZA, 2019). 

As mulheres em posição sentada eram menos 

propensas a ter episiotomia e mais suscetíveis a ter laceração 

perineal do que as mulheres em outras posições. A posição 

semi-sentada predispõe a ruptura labial (DE JONGE, et al., 

2010). As pacientes sofreram menos dor abdominal e lombar, 

contínua ou devido a contrações, durante o decúbito dorsal 

(MOLINA, et al., 1997). 

As lacerações de períneo constituem um dos traumas 

mais prevalentes ocorridos durante o parto, onde 50 a 80% 

aproximadamente das mulheres que pariram por via de parto 

vaginal sofrem algum tipo de trauma seja pelo emprego de uma 
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episiotomia, pela ocorrência de lacerações espontâneas, ou por 

ambas. Essas taxas variam em concordância com as 

características maternas, lócus do parto e as intervenções 

obstétricas realizadas pelos profissionais que assistem este 

momento (SILVA et al., 2018). 

Diminuição significativa no uso de analgesia médica e de 

ocitocina foi observado em mulheres na posição vertical de 

nascimento (ADLER, et al., 2003). 

A analgesia é uma técnica que deve levar em conta a 

particularidade de cada gestante e as alterações ao longo do 

trabalho de parto, visto que pode causar um bloqueio profundo 

e prolongado das fibras nervosas levando a complicações 

(SARAIVA, 2016). Já a ocitocina, ainda que não seja indicada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é utilizada de 

forma rotineira em muitas maternidades, tencionando o 

aumento e aceleração das contrações uterinas (HIRSCH, 

2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os dados mostram que as lacerações decorrentes do 

parto em maior parte foram de primeiro e segundo grau, 

superficiais e que não houve necessidade de episiorrafia, 

demonstrando que o trauma perineal pela laceração é menor 

quando comparado a episiotomia, logo salienta-se a não 

adesão rotineira dessa prática. 

Apresenta-se que as posições corporais adotadas pelas 

mulheres durante o trabalho de parto e parto trazem 

repercussões tanto positivas quanto negativas, variando o 

resultado em cada artigo analisado, o que impossibilita 

apresentar um dado concreto e indicar uma possível posição 
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benéfica com o escopo de redução de intercorrências 

relacionadas às posições o que indica a necessidade de 

estudos sobre a temática. 

Ressalta-se a relevância do pré-natal objetivando 

fornecer informações as mulheres quanto a diversidade de 

posições e seus efeitos no processo de parir, tornando-a capaz 

de escolher a que julgar mais confortável e benéfica. Diante 

disso a mulher retoma o papel de protagonista, controlando 

seus movimentos e posições. 

Como limitação do estudo, nota-se a escassez de 

artigos, principalmente nacionais, e atuais, bem como, o fato de 

o contexto assistencial limitar-se a mulheres com perfil de baixo 

risco. Logo, propõe-se que estudos posteriores analisem a 

adoção de posições verticais por mulheres de alto risco e suas  

vantagens e desvantagens nas fases clínicas do parto. 
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RESUMO: O presente estudo consiste em uma revisão 
sistemática de literatura e possui como objetivo explorar os 
apontamentos empíricos da implementação das políticas 
públicas de enfrentamento da obesidade e promoção à saúde 
nos territórios municipais. Compreendendo o recorte temporal 
de 5 anos (2014-2018), foram analisados 13 artigos de natureza 
empírica pertinentes ao objeto de pesquisa - mapeados nas 
seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs e Medline. A discussão 
dos resultados e análise dos trabalhos é norteada pela adoção 
das seguintes categorias analíticas: objetos e objetivos das 
intervenções; contextos locais, arranjos institucionais e agentes 
de implementação; resultados e impactos mapeados; e 
caracterizações do público-alvo. Os resultados reforçam a 
percepção do combate da obesidade enquanto fator agravante 
para o desenvolvimento de doenças crônicas não-
transmissíveis e como um desafio complexo para as redes de 
atenção à saúde, haja vista, sua associação às condições 
socioeconômicas dos indivíduos, e a necessidade de mudanças 
quanto a conduta alimentar e ao sedentarismo destes. 
Ademais, são sinalizadas como potencialidades à efetividade 
dessas iniciativas a construção de arranjos intersetoriais, 
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aproximação aos lócus cotidianos dos usuários. Por fim, 
abordagens e atividades realizadas nos níveis individual e 
coletivo do público-alvo, com ênfase a adoção de diversas 
frentes de atuação. Por outro lado, os estudos colaboram na 
compreensão dos múltiplos perfis do público-alvo dessas 
iniciativas. 
Palavras-chave: Obesidade. Política pública. Atenção primária 

à saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescente entendimento da obesidade enquanto 

questão de saúde pública norteou, nas últimas quatro décadas, 

a atuação governamental na formulação e implementação de 

políticas públicas voltadas ao seu enfrentamento e à promoção 

à saúde (DIAS et al, 2017). Por tratar-se de um problema 

complexo e de crescente expansão no cenários mundial e 

brasileiro1, a sua mitigação demanda ações articuladas e 

transversais, voltadas para duas principais frentes de atuação: 

os hábitos individuais de saúde e; condições socioeconômicas 

que determinam o comportamento, práticas e hábitos de saúde 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).  

A obesidade envolve uma complexa relação entre corpo, 

saúde, alimento e sociedade, uma vez que os grupos têm 

diferentes inserções sociais e concepções diversas sobre estes 

temas, que variam com a história (BRASIL, 2014). Com isso, 

para tais grupos, deve-se buscar o desenvolvimento dos 

cuidados de saúde, bem como a execução de ações 

preventivas, ações educacionais, e estímulo do autocuidado 

                                            
1 Entre os anos de 2006 a 2016, a prevalência da obesidade no Brasil 

evoluiu de 11,8, para 18,9%. (VIGITEL, 2016). 
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apoiado (MENDES, 2011). Para além dos fatores genéticos e 

metabólicos de tal doença e de seus demais aspectos 

biológicos, se somam ao processo de adoecimento os múltiplos 

e heterogêneos contextos socioeconômico e epidemiológico 

presentes no território brasileiro.  

Alinhando-se a uma crescente discussão em nível 

mundial, o governo brasileiro vem experimentando, desde a 

década de 1990, abordagens intrasetoriais e intersetoriais na 

implementação de políticas públicas de enfrentamento da 

obesidade e promoção à saúde - no âmbito da interação entre 

setores do Ministério da Saúde (MS) e Redes de Atenção à 

Saúde (RAS) e entre essa pasta e outras áreas setoriais, 

respectivamente. Trata-se de uma questão cara às RAS, uma 

vez que se configura como forte determinante de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT)2. Dessa forma, o Estado 

tem papel estratégico na promoção de ações voltadas à saúde, 

segurança e vigilância alimentar.  

O esforço de mapeamento e análise dos marcos 

regulatórios que fundamentam essas iniciativas já foi 

contemplado em trabalhos da literatura da saúde coletiva nos 

últimos anos (DIAS et al, 2017). Nesse escopo de análise, as 

seguintes políticas ganham destaque: Programa Academia da 

Saúde (SÁ et al, 2016); Programa Saúde na Escola (BRASIL et 

al, 2017); Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PEDRAZA et al, 2018); Plano Intersetorial de Controle e 

Prevenção da Obesidade (DIAS et al, 2017); Guia alimentar 

                                            
2 Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes 

mellitus, neoplasias. Sendo  responsáveis por cerca de 70% de mortes em 
todo o mundo (MALTA et al, 2017). 
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para a população brasileira (VERLY JUNIOR et al, 2013); e 

campanhas de comunicação.  

Ao serem formuladas como arranjos institucionais de 

natureza intra e intersetorial, tais iniciativas demandam 

articulação, cooperação horizontal e vertical de agentes 

governamentais nos diferentes setores e níveis federativos de 

governo. No entanto, esses processos não acontecem de forma 

trivial, uma vez que a implementação consiste na etapa mais 

complexa do ciclo político administrativo das políticas públicas, 

uma vez que é influenciada por inúmeros fatores endógenos e 

exógenos. Esse contexto é marcado por arenas de tomada de 

decisão complexas e conflituosas, permeadas por traços de 

competição entre os atores sociais e instâncias 

governamentais. Além disso, cabe destacar que a 

implementação é fortemente determinada por agentes e 

contextos locais, não se configurando de forma trivial como 

‘mera’ execução dos marco legal da sua formulação. 

Dito isso, entende-se como pertinente mapear os 

apontamentos empíricos da execução desse escopo de 

políticas, partindo da premissa que tais iniciativas se estruturam 

se articulam a partir da rede de APS nos territórios municipais. 

No intuito de perceber e contribuir na sistematização das 

nuances das suas práticas, o presente estudo possui como 

objetivo geral explorar os apontamentos empíricos da 

implementação das políticas públicas de enfrentamento da 

obesidade e promoção à saúde nos territórios municipais. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Com vistas ao cumprimento do objetivo geral, propõe-se, 

no presente trabalho, uma revisão sistemática de literatura. A 

compreensão de estudos dessa natureza estão alinhadas aqui 

ao que Costa e Zoltowski (2014) entendem como “[...] processo 

de reunião, avaliação crítica e sintética de resultados de 

múltiplos estudos [...]” (COSTA; ZOLTOWSKI, 2014, p. 55).  

Esse tipo de pesquisa se caracteriza pela adoção de 

critérios de mapeamento, seleção e análise de estudos voltados 

a um tema específico, que, quando aplicados adequadamente, 

diminuem a possibilidade de vieses de valorização de 

determinados trabalhos em detrimento a estudos menos 

alinhados às hipóteses e percepções do pesquisador. 

Potencializa-se, ainda, maior organização e contato com um 

maior número de resultados (COSTA; ZOLTOWSKI, 2014). 

O desenvolvimento da pesquisa é orientado por oito 

etapas propostas por Costa e Zoltowski (2014) para a 

realização de revisões sistemáticas de literatura, a saber: 1) 

delimitação da questão a ser respondida; 2) escolha das fontes 

de dados; 3) eleição das palavras-chave para a busca; 4) busca 

e armazenamento dos resultados; 5) seleção de artigos, de 

acordo com critérios de inclusão e exclusão; 6) extração dos 

dados dos artigos selecionados; 7) avaliação dos artigos e; 8) 

síntese e interpretação dos resultados. (COSTA; ZOLTOWSKI, 

2014, p. 56).  

A delimitação desses critérios é sintetizada no Quadro 1. 
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Quadro 1. Critérios de busca adotados na realização do 

levantamento dos dados. 

Período de 

realização 

29 de outubro a 01 de novembro de 2019 

Questão norteadora O que dizem os relatos e estudos empíricos 

sobre a implementação de políticas públicas de 

promoção à saúde e combate à obesidade? 

Bases de dados3 Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE) 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

Descritores 

utilizados no 

levantamento4 

“Obesidade” 

“Política pública” 

“Atenção Primária à Saúde” / “Atenção Básica 

[de Saúde]” 

Critérios de inclusão Artigos científicos publicados entre os anos de 

2014 e 2018 

                                            
3 Os domínios utilizados para coleta de dados foram selecionados por sua 

relevância no campo da Enfermagem. Além dessas bases de dados, 
seleciona-se o Portal Scielo, por abranger um amplo volume de produção 
científica no campo das Ciências Sociais, que possui potencial colaborativo 
ao objetivo da pesquisa. 
4 Para a realização do levantamento, utilizou-se a seguinte string de busca: 

“obesidade” and ("política pública" or "atenção primária à saúde" or "atenção 
básica"). Esses descritores foram aplicados nos campos de busca em todas 
as bases compreendidas no estudo. 
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Artigos científicos publicados em periódicos 

revisados por pares 

Artigos científicos de caráter empírico 

Artigos científicos escritos em português 

Texto integral do artigo disponível 

Critérios de exclusão Artigos de opinião e editoriais 

Artigos de revisão de literatura 

Ensaios de caráter teórico / conceitual 

Fonte: Os autores (2019). 

 

A coleta de dados foi realizada individualmente por cada 

um dos autores, a partir dos critérios já expostos. Essa etapa 

compreende a aplicação dos descritores e critérios de busca 

nas bases de dados, acesso aos textos integrais, leitura dos 

elementos-chave (título, resumo e palavras-chave), e seleção 

dos artigos entendidos como pertinentes ao objeto de estudo. 

Posteriormente, os resultados foram comparados obtidos 

individualmente após discussão entre os autores, definiu-se um 

escopo de trabalhos considerado na análise dos dados, 

conforme apresentado na seção Resultados e Discussão.  

Na etapa de análise dos dados, delineiam-se categorias 

analíticas e, a partir delas, realiza-se a leitura exaustiva dos 

artigos - o que compreende um processo de análise dedutiva 

dos dados, com vistas a identificar aspectos convergentes e 

particularidades nos distintos contextos municipais adotados 
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como lócus dos estudos, a partir de ‘lentes’ estabelecidas 

previamente. No entanto, não se descarta a possibilidade de 

inclusão ou exclusão de categorias, baseado nos dados 

emergentes da leitura dos trabalhos. Assim, a grade de 

categorias de categorias de análise se configura como mista 

(VERGARA, 2015). 

O delineamento das categorias utiliza como fontes as 

questões secundárias da pesquisa e elementos observados na 

literatura recente acerca do objeto de estudo. 

 

Quadro 2.  Questões secundárias e categorias de análise dos 
dados. 

Questões secundárias Categoria de análise 

a) Quais são os objetivos dessas 
iniciativas e quais os focos adotados?  

Objetos e objetivos das 
intervenções 

b) Quais os agentes envolvidos na sua 
implementação? Se articulam em 
arranjos intra ou intersetoriais?  

Contextos locais, arranjos 
institucionais e agentes de 
implementação 

c) Quais as potencialidades locais para a 
implementação? Quais os desafios locais 
para a implementação?  

d) As iniciativas promovem e/ou 
estimulam a mudança comportamental 
do seu público-alvo?  

Resultados e impactos 
mapeados 

e) Relatam sobre intervenções para 
redução da exposição a fatores de 
risco?  

[Categoria acrescentada a partir do 
processo de análise dos trabalhos] 

Caracterizações do público-
alvo 

Fonte: Os autores (2019).  
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  A partir da análise dos artigos, optou-se por acrescentar 

a categoria ‘Caracterização do público-alvo’, dado o volume 

expressivo de estudos voltados para a caracterização 

socioeconômica e epidemiológica da população com obesidade 

ou fatores associados. Entende-se que a inclusão de trabalho 

com esse perfil lança luz sobre as particularidades e perfil do 

público-alvo das iniciativas de enfrentamento da obesidade e 

promoção à saúde. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes de adentrar na análise do conteúdo dos trabalhos 

quanto ao objeto de estudo, entende-se como pertinente traçar 

um breve perfil de produção científica mapeado nesta pesquisa. 

Inicialmente, listam-se os quantitativos de achados por bases 

de dados, bem como os resultados das análises de triagem, 

elegibilidade e inclusão (Quadro 3). 
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Quadro 3. Resumo dos estudos mapeados nas bases de 
dados. 

 
Fonte: Os autores (2019)5 . 

 

                                            
5 Fluxograma do levantamento de dados baseado no modelo de 

sistematização adotado por Braga et al (2017). 
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Após a aplicação dos critérios de seleção e análise dos 

estudos mapeados, são selecionados 13 produtos para análise 

de conteúdo (Quadro 4). 

 
Quadro 4. Resumo dos estudos compreendidos na análise. 

Nº Autoria 
(ano) 

Título Palavras-chave 

1 Oliveira et al 
(2014) 

A percepção do corpo por 
mulheres com Diabetes 
Mellitus e obesidade 

Diabetes Mellitus. 
Obesidade. 
Percepção. Pesquisa 
qualitativa. 

2 Turi et al 
(2015) 

Atividade física, obesidade 
abdominal e compra de 
medicamentos em adultos: 
estudo transversal 
retrospectivo com usuários 
da Atenção Básica à Saúde 

Atividade motora. 
Obesidade. Uso de 
medicamentos. 

3 Arruda; 
Fujimori; 
Lima (2016) 

Avaliação de um programa 
para promoção do peso 
saudável entre trabalhadores 

Cuidados de 
enfermagem. 
Promoção da saúde. 
Saúde do 
trabalhador. 
Obesidade 

4 Lopes et al 
(2016) 

Limitantes da evolução 
ponderal de mulheres com 
excesso de peso após 
intervenção nutricional 

Aconselhamento. 
Atenção Primária à 
Saúde. Obesidade. 
Perda de Peso. 
Sobrepeso. 

5 Ferreira; 
Magalhães 
(2017) 

Práticas alimentares de 
mulheres beneficiárias do 
Programa Bolsa Família na 
perspectiva da promoção da 
saúde 

Promoção da Saúde. 
Obesidade. 
Segurança Alimentar 
e Nutricional. 
Comportamento 
Alimentar. 
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6 Klobukoski; 
Höfelmann 
(2017) 

Compulsão alimentar em 
indivíduos com excesso de 
peso na Atenção Primária à 
Saúde: prevalência e fatores 
associados 

Transtorno da 
compulsão alimentar. 
Atenção Primária à 
Saúde. Obesidade. 
Sobrepeso. Estudos 
transversais. 

7 Martins et al 
(2018) 

Fatores de riscos metabólicos 
em crianças na Atenção 
Primária à Saúde 

Obesidade pediátrica. 
Índice de massa 
corporal. Doenças 
cardiovasculares. 
Cuidados de 
enfermagem. 
Síndrome metabólica. 

8 Silva et al 
(2018) 

Características de mulheres 
obesas assistidas pelo 
Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família 

Obesidade. Saúde da 
família. Índice de 
Massa Corporal. 
Atenção Primária à 
Saúde. 

9 Arcânjo et al 
(2018) 

Indicadores antropométricos 
de obesidade em mulheres 
diabéticas tipo 2 

Obesidade. Diabetes. 
Antropometria. 

10 Silva-Junior 
et al (2018) 

Repercussões da prevalência 
da síndrome metabólica em 
adultos e idosos no contexto 
da atenção primária 

Obesidade. Doenças 
cardiovasculares. 
Hipertensão. 
Diabetes mellitus. 
Atenção Primária à 
Saúde. 

11 Souza et al 
(2018) 

A Qualidade de Vida de 
Idosos com Obesidade ou 
Sobrepeso 

Obesidade. 
Qualidade de Vida. 
Saúde do Idoso. 
Atenção Primária à 
Saúde. Sobrepeso. 

12 Vieira et al 
(2018) 

Programa de Enfermagem 
Saúde na Escola: prevenção 
e controle de 

Adolescente; 
Sobrepeso; 
Obesidade; Cuidados 
de Enfermagem; 
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sobrepeso/obesidade em 
adolescentes 

Atenção Primária à 
Saúde; Enfermagem 
de Atenção Primária. 

13 Jorge; 
Santos; 
Haraguchi 
(2018) 

Programa academia da 
saúde: associação do 
conhecimento nutricional e 
parâmetros antropométricos 

Saúde da População. 
Estado Nutricional. 
Obesidade. Política 
Pública. Nutrição em 
Saúde Pública. 

Fonte: Os autores (2019).  

 
Neste ínterim, cabe considerar algumas características 

dos estudos mapeados. Inicialmente, observa-se que dentro do 

recorte temporal adotado no estudo, o escopo de trabalhos 

possui significativa concentração em produtos publicados no 

ano de 2018 - o que supera a metade dos trabalhos mapeados 

(n = 7/13). Destes, 6 abordam investigações realizadas na 

Região Nordeste.  

No âmbito dos recortes geográficos adotados nos 

estudos, especificamente, observa-se a predominância de 

estudos realizados no âmbito do Nordeste (6) e Sudeste (6 

trabalhos), seguidos por 2 trabalhos mapeados na Região Sul. 

Não foram mapeados trabalhos que adoraram como lócus de 

estudo territórios da Região Norte e Centro-Oeste.  

Ademais, observa-se que os estudos adotam 

recorrentemente em suas análises dados de caráter 

antropométrico e socioeconômico. Esse aspecto reflete a 

percepção, já difundida no campo, de que os hábitos 

alimentares e comportamento dos indivíduos sofre grande 

influência das condições socioeconômicas dos sujeitos. Como 

principal dado antropométrico adotado no escopo, destaca-se a 

recorrente adoção do Índice de Massa Corporal (IMC), que 

associa o peso em razão da altura elevada ao quadrado 
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(peso/altura²) e utiliza-se do resultado, inclusive, como critério 

de diagnóstico da incidência de obesidade. Ademais, a medida 

da circunferência é também utilizada para corroborar com a 

análise do caso. Já os dados socioeconômicos estão centrados 

em indicadores de renda, nível de escolaridade, raça, estado 

civil, dentre outros.  

Enquanto instrumento de coleta, predomina o uso de 

questionários e coleta de medidas antropométricas (peso, 

altura, circunferência abdominal, por exemplo). Em outros 

casos, os autores utilizam dados disponíveis nos prontuários 

dos usuários, no âmbito da APS. No entanto, essa fonte de 

dados pode comprometer o processo de coleta, caso as fichas 

não estejam atualizadas ou preenchidas por completo, 

conforme mencionado por Ferreira e Magalhães (2017) e Silva-

Júnior et al (2018). 

 

A partir daqui, a presente seção objetiva sistematizar os 

achados voltados às iniciativas adotadas como objetos de 

estudo nos artigos analisados.  

 

1. Objetos e objetivos das intervenções 

 
De início, verifica-se que os trabalhos buscaram 

evidenciar os fatores de risco da obesidade, haja vista sua 

patente associação com as Vigilância de Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT), bem como, com a compulsão 

alimentar - condição de elevada prevalência em pacientes com 

excesso de peso na APS, cerca de 41,6% (KLOBUKOSKI; 

HOFELMANN, 2017). Ademais, relata-se a incidência da 
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obesidade enquanto fator associado à síndrome metabólica 

(HESS; TRAMONTINI; CANUTO, 2014). 

Dentre os estudos pautados pela análise de projetos e 

iniciativas locais, cabe destacar um grupo de três estudos, 

situados em distintos lócus institucionais e territoriais.  

Arruda; Fujimori e Lima (2016) realizam avaliação dos 

impactos do Programa de acompanhamento nutricional de 

enfermagem no controle de peso de trabalhadores adultos - 

iniciativa que envolve 18 trabalhadores de uma instituição 

pública de ensino superior da área da saúde. Narra-se que o 

Programa envolve ações de promoção da saúde por meio da 

reorientação alimentar. Nesse escopo, entende-se aqui como 

boa prática o atendimento individualizado aos indivíduos 

compreendidos no Programa, na medida em que foram 

elaborados planos de alimentação individualizados para cada 

um deles – alterados, caso se fizesse necessário. Nesse 

contexto, destaca-se a atuação do profissional nutricionista. 

No âmbito da APS, destaca-se o estudo de Silva et al 

(2018), que consiste em uma análise da eficácia do grupo de 

reeducação alimentar e controle de peso em um NASF no 

estado da Paraíba.  

Já Vieira et al (2018) descrevem o processo de 

planejamento e implementação do Programa de Enfermagem 

na Escola (PESE) - iniciativa construída junto a enfermeiros, 

estudantes e professores oriundos de UBS e escolas estaduais 

situados no município de Natal/RN. Esse estudo exemplifica um 

arranjo intersetorial entre saúde e educação no enfrentamento 

da obesidade e sobrepeso, ao passo em que propõe para o 

desenvolvimento das atividades, a ação integrada de 

enfermeiros e equipes escolares.  
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Para sua viabilização (acesso a recursos materiais e de 

infraestrutura, por exemplo), o Programa envolveu a 

participação de outros atores sociais locais: corpo de 

bombeiros, professores e direção das escolas. A 

implementação consiste na realização de aulas semanais de 

exercícios físicos e uma sessão semanal para intervenção do 

profissional da enfermagem no contexto escolar. 

Destaca-se que essas ações são pautadas por uma 

agenda difusa de demandas, a saber: apoio nos casos de 

bullying; orientação e estímulo às escolhas alimentares 

saudáveis; disponibilização de exercícios físicos na 

escola;  disponibilização de opções de alimentos saudáveis na 

cantina; orientação para redução de peso nos casos de 

sobrepeso ou obesidade; realização das intervenções com toda 

a turma, independentemente do estado nutricional; auxílio na 

criação e manutenção de vínculo entre escola e UBS; e apoio 

da universidade às enfermeiras na implementação de 

intervenções na escola (VIEIRA et al, 2018, p. 6-7). A 

viabilização da proposta envolveu, ainda, a participação de 

outros atores, explicitados em seguida. 

 

2. Contextos locais, arranjos institucionais e agentes de 

implementação 

 

Para reverter o quadro de obesidade da população, bem 

como promover saúde e melhoria da qualidade de vida  é 

preciso “[...] articular as diversas visões da sociedade sobre 

alimentação, atividade física, corpo e saúde” (SILVA et al, 

2018). Com isso, a APS demonstrou-se como ambiente 

indispensável para o desenvolvimento e ponto de partida para 
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a execução de tais iniciativas, seja nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (NASF), por estarem em contato 

direto com a população adscrita.   

Nesse contexto, enfatiza-se o papel dos profissionais da 

enfermagem como agentes promotores das políticas públicas 

(SILVA-JÚNIOR et al, 2018). Estes, atuam na prestação de 

serviços assistenciais à população, a partir do atendimento em 

suas áreas de cobertura das unidades, comunidades e afins. 

Isto, com ações de educativas, promoção de saúde e 

recuperação dos indivíduos. Dentre os estudos mapeados, 

também ganha destaque o papel do profissional da nutrição 

(ARRUDA; FUJIMORI; LIMA, 2016; LOPES et al, 2016).   

Outrossim, também, dentro dos estudos, nota-se uma 

tendência de maior preocupação do público feminino em cuidar 

da saúde (JORGE; SANTOS; HARAGUCHI, 2018).  Esse fato 

está associado a sua há maior frequência na caracterização do 

público participante das pesquisas (TURI et al, 2015; 

KLOBUKOSKI; HOFELMANN, 2017; SILVA-JÚNIOR et al, 

2018). Em contraste, como desafio vigente, já evidenciado pela 

literatura, há a necessidade de incorporação do público 

masculino para dentro dos serviços ofertados pela atenção 

primária, a fim de tornar mais eficientes as ações de saúde. 

 

3. Resultados e impactos mapeados 

 

As iniciativas se propõe em estimular a mudança 

comportamental dos indivíduos, bem como da comunidade. 

Isso, através do aconselhamento nutricional para aquisição de 

novo hábitos alimentares e da promoção de práticas esportivas. 



NUANCES DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DA 

OBESIDADE E PROMOÇÃO À SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE 

LITERATURA 

 
 

Dessa forma, tais ações dirigem-se para resultados 

satisfatórios, podendo causar melhoria da qualidade de vida e 

diminuição dos índices de obesidade (SILVA, 2018).  

Um estudo observou que o ambiente escolar seria 

adequado para o trabalhar ações e políticas de reeducação e 

modificação da conduta alimentar, pois segundo levantamento, 

fora observado que 41,9% das crianças tinham preferência por 

alimentos industrializados e fast-food, e 80,4% delas não faziam 

atividade física fora da escola (MARTINS et al, 2018).  

Em um outro estudo, destaca-se a necessidade de 

intervenção em formato de programa, a fim de reverter os 

quadros de sobrepeso e obesidade na instituição escolar, 

através de orientações e estímulos para uma alimentação 

saudável, prática de atividades físicas, aconselhamento para 

redução do peso e estabelecer vínculo de apoio entre escola e 

UBS (VIEIRA et al,  2018).  

Apesar dos resultados impactos positivos de atividades 

e iniciativas coletivas, o estudo de Lopes et al (2016) demonstra 

que a sua obtenção não se dá de forma trivial e automatizada. 

Adota-se como objeto de estudo os fatores associados à 

evolução ponderal insatisfatória de um grupo de usuárias que 

participam do acompanhamento nutricional no âmbito da APS. 

Embora essa iniciativa seja implementada de forma articulada 

ao Programa Academia da Saúde e UBS, os resultados obtidos 

pela intervenção são insatisfatórios.  

Nesse sentido, os autores evidenciam que o 

enfrentamento da obesidade envolve outros aspectos para 

além da alimentação - tais como hábitos de sono, sedentarismo, 

etc. - bem como uma a participação e articulação junto a outros 
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profissionais de saúde, em diferentes momentos do cuidado na 

APS (LOPES et al, 2016, p. 441). 

Em uma perspectiva atípica dentro do escopo de 

trabalhos mapeados, Turi el at (2015) verificam a associação 

entre a prática de atividades físicas, obesidade abdominal e 

compra de medicamentos por usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Os autores encontram indícios de que a 

obesidade se coloca como um dos fatores determinantes da 

aquisição de medicamentos com recursos próprios, por parte 

dos usuários do SUS.  

 

4. Caracterização do público-alvo 

 

Embora não conste como categoria de análise prevista 

inicialmente, considera-se pertinente traçar os principais 

apontamentos oriundos do significativo volume de trabalhos 

voltados à compreensão dos perfis dos potenciais públicos-alvo 

de iniciativas de enfrentamento da obesidade e promoção à 

saúde - usuários(as) com sobrepeso ou diagnosticados com 

obesidade.  

Neste âmbito, destaca-se a pesquisa de Klobukoskí e 

Höfelmann (2017), voltada à verificação da prevalência de 

compulsão alimentar entre usuários da APS com excesso de 

peso. A investigação empreendida pelos autores foi realizada 

no âmbito de UBS abrangidas por um NASF, situado no 

município de Curitiba/PR. Os resultados apontam para alta 

prevalência da compulsão alimentar entre os usuários com 

sobrepeso e obesidade. Os achados direcionam para a 

importância de investigação do incidência de compulsão 

alimentar, bem como para “[...] definição de um plano alimentar 
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mais flexível e liberal, associado a suporte psíquico, visando à 

melhor atenção ao usuário”. (KLOBUKOSKI; HÖFELMANN, 

2017, p. 450). 

Algumas singularidades devem ser consideradas no 

enfrentamento da obesidade e sobrepeso em públicos 

específicos. Nesse sentido, destaca-se o estudo de Martins et 

al (2018), voltado para a verificação da prevalência de fatores 

metabólicos de risco em crianças. O tratamento do sobrepeso 

e obesidade em crianças demanda articulação junto à escola, 

no sentido de direcionar o fornecimento de alimentação 

saudável e fomento de discussões voltadas a assuntos no 

âmbito da nutrição.  

Já a publicação de Souza et al (2018) apresenta uma 

avaliação da qualidade de vida de idosos com obesidade e 

sobrepeso acompanhados no âmbito da APS, em um município 

do estado do Ceará. O raciocínio da relevância do estudo 

acompanha a percepção adotada em outras pesquisas: a 

importância de compreender as variáveis que influenciam a 

saúde e qualidade de vida dos idosos, no âmbito dos aspectos 

sociais, psicológicos, biológicos e ambientais. Entende-se que 

tais particularidades devem ser consideradas no delineamento 

de abordagens e contato das equipes de saúde com esse 

público.  

O estudo desenvolvido por Silva-Júnior et al (2018) se 

volta à análise da prevalência da Síndrome Metabólica entre os 

usuários do Programa Hipertensão e Diabetes, no âmbito de um 

centro de saúde situado no estado da Bahia. Reforça-se a 

demanda de uma abordagem e promoção ao cuidado de modo 

integral, com vistas ao enfrentamento dos agravos e doenças 

associadas à incidência da obesidade e sobrepeso.  
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Para além da compreensão dos perfis antropométricos e 

socioeconômicos dos sujeitos, o estudo de Oliveira et al (2014) 

adota como objeto de estudo a percepção de mulheres 

diagnosticadas com DM e obesidade quanto aos seus próprios 

corpos. Dessa forma, aponta para aspectos da conduta e 

exercício profissional das equipes de saúde, no sentido de 

compreender em suas abordagens, maior valorização de 

significados e sentimentos associados ao corpo.  

Partindo da premissa do que a maior parte das práticas 

em saúde é orientada pelo contexto social, o estudo de Ferreira 

e Magalhães (2017) investiga as práticas alimentares de 

mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e 

diagnosticadas com obesidade, dentro da perspectiva de 

promoção da saúde, a partir da valorização do espaço social. 

Adota-se como ênfase analítica as dinâmicas socioeconômicas 

e culturais, presentes no território e que atravessam as práticas 

alimentares dos indivíduos.  

Dessa forma, os autores ampliam o entendimento dos 

aspectos a serem considerados no atendimento e 

acompanhamento desse público no âmbito da APS, bem como 

para “[...] repensar as ações governamentais de enfrentamento 

do problema” (FERREIRA; MAGALHÃES, 2017, p. 996). 

Sinalizam, ainda, que os achados podem possuir contornos 

diversos nos diferentes territórios e contextos sociais - fator que 

ganha especial contorno, quando considerado os heterogêneos 

perfis territoriais presentes no país.  

Em estudo realizado por Jorge; Santos e Haraguchi 

(2018) com 92 indivíduos atendidos no âmbito do Serviço de 

Orientação ao Exercício (SOE), não é verificada relação direta 
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entre conhecimento sobre alimentação e estado nutricional dos 

sujeitos da pesquisa (mensurados por meio dos indicadores 

antropométricos). Esses achados fomentam a reflexão sobre a 

adoção de práticas e consumo de alimentação saudável. É 

possível que esses fatores não se coloquem como 

desdobramentos triviais do acesso e conhecimento sobre os 

hábitos saudáveis e recomendados no âmbito dos serviços de 

promoção à saúde.  

Nesse sentido, os autores destacam a importância do 

desenvolvimento de habilidades nas orientações nutricionais, 

devendo estar voltados à percepção do indivíduo de forma 

holística - envolvendo também fatores de cunho cultural e 

educacional. Esse entendimento deve resultar em planos 

individualizados, delineamento de incentivos a serem 

cumpridos pelos sujeitos. (JORGE; SANTOS; HARAGUCHI, 

2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

A produção científica recente voltada à análise das 

iniciativas de enfrentamento da obesidade e promoção à saúde 

possui grande fragmentação e deixa claro o tamanho do desafio 

de, no âmbito da APS, articular ações que enfrentam as 

múltiplas dimensões dessas doenças.  

Tal fragmentação é explicada pela incipiência de 

replicação de estudos, procedimentos metodológicos e critérios 

de análise que considerem as particularidades desse público e 

os seus subgrupos, conforme mapeado no estudo (crianças, 

idosos, mulheres com obesidade e sobrepeso, etc.).  
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No entanto, os estudos voltados à análise da 

implementação dessas iniciativas lançam pistas que consistem 

em práticas desejáveis e coerentes à abordagem intersetorial 

demanda pelo combate à obesidade - aqui entendido como um 

problema grave e de complexo enfrentamento.  

Nesse sentido, entende-se que as iniciativas aqui 

analisadas se inclinam à abordagens centradas no sujeito e/ou 

centradas no coletivo. A noção da abordagem mais 

individualizada possui desdobramentos práticos, como a 

elaboração de planos individuais de nutrição, por exemplo, 

conforme relatado por Arruda, Fujimori e Lima (2016) e Jorge, 

Santos e HaraguchI (2018). Já a realização de abordagens 

voltadas ao coletivo tendem a pautar-se pela realização de 

momentos periódicos de formação, conforme descrito em Vieira 

et al (2018). Ressalta-se, no entanto, que essas abordagens 

não devem ser entendidas de forma dicotômica. Entende-se 

que aproximações operacionalizadas nesses dois níveis de 

ação possuem amplo potencial de efetividade.  

Outro aspecto a ser destacado consiste na aproximação 

da APS aos ambientes do cotidiano dos sujeitos. Esse processo 

é narrado em Vieira et al (2018), quando trata do enfrentamento 

da obesidade e promoção à saúde de crianças - adotando, para 

isso, a escola como lócus de desenvolvimento das atividades. 

Quanto ao enfrentamento dessa questão junto ao público 

adulto, ressalta-se o estudo de Arruda, Fujimori e Lima (2016), 

no qual é narrada uma intervenção no ambiente de trabalho. 

Esse aspecto conduz à necessidade de construção de 

parcerias junto à setores e outros níveis de gestão. Com 

exceção do trabalho de Vieira et al (2018), esse processo é 

narrado sistematicamente nos estudos considerados no escopo 
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de análise. Certamente, soma-se ao hall de desafios a serem 

enfrentados no âmbito da APS. 
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RESUMO: O centro cirúrgico (CC) é um setor fechado e 
complexo, onde são realizados procedimentos anestésico-
cirúrgicos de caráter eletivo ou em situações de urgência e 
emergência, necessitando de profissionais capacitados que 
atuem de maneira eficaz, principalmente em situações de 
emergências cirúrgicas. Objetivou-se analisar a percepção de 
profissionais que atuam direta e indiretamente no ato 
anestésico-cirúrgico sobre o CC de um hospital de urgência e 
emergência. Trata-se de um estudo de caso, de abordagem 
qualitativa, realizado com 32 profissionais que atuam direta e 
indiretamente na assistência anestésico-cirúrgica em um 
hospital de referência na capital Belo Horizonte, estado de 
Minas Gerais (MG). Realizou-se um diário de campo, por meio 
de observação direta  e aplicação de uma entrevista com roteiro 
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semi estruturado. Os dados coletados foram analisados 
mediante análise de conteúdo de Bardin, empregando-se a 
técnica da análise temática. Evidenciou-se que o CC é um setor 
complexo, relevante, tido como a “cabeça e coração” do 
hospital, elo entre os demais setores, com uso elevado de 
tecnologias, local onde se realiza intervenções rápidas, 
ambiente limpo e que necessita de profissionais qualificados e 
diferenciados. Percebeu-se uma visão positiva acerca do CC 
pelos profissionais entrevistados, devido a sua complexidade e 
as ações realizadas que são essenciais a vida do indivíduo. 
Palavras-chave: Centro Cirúrgico Hospitalar. Urgência. 

Emergência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Centro cirúrgico (CC) é uma área hospitalar complexa 

onde são realizadas intervenções anestésico-cirúrgicas que 

podem ser tanto programadas como efetuadas em caráter de 

urgência e emergência, o que minimiza o risco de mortalidade 

e de incapacidades de muitos pacientes (MARTINS; 

DALL’AGNOL, 2016; OMS, 2009). No entanto, dado a 

realização de procedimentos de alto risco no CC, podem 

ocorrer complicações e até mesmo incidentes que levam os 

pacientes à óbito devido a gravidade, principalmente em 

situações de emergência cirúrgica (SANTOS et al., 2019). 

Nas urgências e emergências cirúrgicas, os profissionais 

devem atuar com postura, agilidade, de modo coordenado e 

com autocontrole para que a assistência prestada seja eficaz, 

minimizando o risco de morte do indivíduo (MARTINS; 

CARVALHO, 2014). Ademais, os tipos de intervenções 

realizadas e a densidade tecnológica de recursos materiais 

existentes no CC, há necessidade de ter  profissionais treinados 
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e qualificados para que as ações sejam executadas com o 

mínimo de eventos adversos possíveis (MARTINS; 

DALL’AGNOL, 2016). 

Cerca de 63 milhões de pessoas realizam tratamentos 

cirúrgicos relacionados as causas traumáticas. Destas 

destacam-se as causas externas, isto é, casos de acidentes de 

trânsito, violência física e psicológica, afogamento, lesões, 

quedas, envenenamento e homicídios (BATISTA et al., 2018). 

No Brasil, 158.657 pessoas foram a óbito por causas externas, 

no ano de 2017. Sendo o maior número de casos nas regiões 

Nordeste e Sudeste com 52.983 e 54.934 óbitos, 

respectivamente (DATASUS, 2017).  

No Brasil, a Política Nacional de Atenção às Urgências e 

Emergências destaca como componentes para assistência 

cirúrgica e traumática o Serviço de Atendimento Móvel em 

Urgência (SAMU), as Unidades de Pronto-Atendimento (UPA 

24h) e o componente Hospitalar (OLIVEIRA; ARAÚJO; 

GARCIA, 2018). Nesse contexto, os serviços hospitalares 

devem dispor de um CC estruturado para a organização e o 

atendimento especializado de pacientes em situações de 

urgência e emergência (BRASIL, 2014). Isso intensifica a 

importância de ter um CC em hospitais de urgência e 

emergência para garantir as ações de promoção da saúde, 

prevenção de agravos e doenças.  

No entanto, diversos fatores interferem no desempenho 

das atividades no CC, como as condições de trabalho, os 

conflitos internos e a falta de comunicação demonstram 

algumas das fragilidades vivenciadas no setor pelos 

profissionais (SILVA et al., 2019). Destarte, existem lacunas na 

literatura sobre a dinâmica de funcionamento de um CC 

especificamente em hospitais referências para urgências e 
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emergências. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo 

analisar a percepção de profissionais que atuam direta e 

indiretamente no ato anestésico-cirúrgico sobre o CC de um 

hospital de urgência e emergência. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caso único de abordagem 

qualitativa, a qual permite uma aproximação da realidade, 

incorporando a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, relações e estruturas sociais 

(MINAYO, 2014; YIN, 2015). 

O método de estudo de caso, vem sendo utilizado em 

pesquisas, tanto em disciplinas tradicionais, como a psicologia 

e a antropologia, quanto nas áreas com orientação prática, 

como administração pública, educação e enfermagem. 

Independente do campo que o utiliza, a necessidade da 

pesquisa de estudo de caso surge do desejo de compreender 

fenômenos sociais complexos e contemporâneos inseridos em 

contextos reais, sejam eles individuais, organizacionais, sociais, 

políticos ou de grupos (YIN, 2015). 

Os participantes da pesquisa são membros da equipe 

multiprofissional que atuam no CC e nas unidades assistenciais 

e de apoio à assistência cirúrgica. A maior parte foi selecionada 

de forma aleatória, por meio de sorteio. No entanto, outros 

participantes foram intencionalmente escolhidos por exercer 

alguma função específica de interesse ao escopo do estudo, e 

ainda, alguns profissionais foram indicados pelos participantes 

durante as entrevistas. A escolha de diferentes categorias e 

locais de atuação dos profissionais decorreu do fato de se 

buscar diversos ângulos para uma análise aprofundada, por 
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meio da percepção dos profissionais que atuavam direta e 

indiretamente na realização do ato cirúrgico. 

A questão “quantos” tem importância secundária em 

relação à questão “quem”, quando se trata de amostras 

intencionais, como na proposta deste estudo. Não é a 

quantidade de seus elementos o fator mais relevante, e sim a 

forma como se concebe a representatividade desses elementos 

e a qualidade das informações provenientes desses. Não houve 

delimitação, a priori, do número de entrevistados. A base para 

encerrar as entrevistas obedeceu ao critério de saturação de 

dados. A saturação é uma ferramenta utilizada para estabelecer 

ou fechar o tamanho da amostra (MINAYO, 2017), quando as 

informações coletadas se tornam repetitivas.  

Os critérios de inclusão utilizados foram: atuar no 

hospital por no mínimo um ano e trabalhar no CC e em unidades 

assistenciais e de suporte ao ato cirúrgico. Para os profissionais 

que ocupavam cargos de chefia, foram entrevistados os que 

estavam em exercício independente do tempo, haja vista a 

rotatividade nestes cargos. O critério de exclusão foi estar de 

férias, licença ou se recusar a participar da pesquisa. Assim, 

participaram da pesquisa 32 profissionais de diferentes 

categorias e setores de atuação.  

Os participantes da pesquisa foram agrupados em Grupo 

1 (um): profissionais que atuavam internamente na sala 

operatória durante o intraoperatório e diretamente na 

assistência cirúrgica ao paciente; e Grupo 2 (dois): profissionais 

que tinham um papel importante para a realização da 

assistência cirúrgica, mas seu locus de atuação não é a sala 

operatória do CC no intraoperatório, tendo, portanto, um papel 

indireto na assistência cirúrgica ao paciente.  
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Entre os participantes do Grupo 1 (um), foram escolhidos 

por meio de sorteio: cirurgiões, anestesiologistas, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e instrumentadores. Intencionalmente, 

foi escolhido o profissional enfermeiro responsável pelo 

preenchimento do checklist de cirurgia segura e o coordenador 

médico da linha de cuidados cirúrgicos que também realiza 

cirurgias na instituição. No decorrer das entrevistas, houveram 

indicações dos profissionais para incluir na pesquisa o médico 

e a enfermeira que implantaram o checklist na instituição. Essa 

recomendação foi atendida. 

Os participantes do Grupo 2 (dois), foram escolhidos 

intencionalmente por exercerem cargos específicos em 

unidades assistenciais e de suporte ao ato cirúrgico: 

coordenador de enfermagem da linha de cuidados cirúrgicos; 

enfermeiro coordenador da Central de Material de Esterilização 

(CME); responsável pelo setor de qualidade; técnico 

responsável pela manutenção dos equipamentos; enfermeiro 

da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

responsável pela área cirúrgica; responsável pelo laboratório; 

profissional com função de coordenação no Centro de Terapia 

Intensiva (CTI). Aleatoriamente, foram escolhidos: secretária do 

CC; auxiliar de serviços gerais; técnico de enfermagem da 

CME; técnico do banco de sangue; enfermeiro supervisor da 

unidade de internação cirúrgica; enfermeiro de especialidade da 

cirurgia; técnico que atua na farmácia satélite do CC e técnico 

de radiologia. 

As entrevistas foram realizadas de acordo com a 

disponibilidade dos profissionais. Foram identificadas de acordo 

com a sequência em que foram realizadas pela letra “E” (de 

entrevista), seguida da letra “d” quando diretamente envolvido 

no intraoperatório ao paciente, aqueles do Grupo 1 (um) ou letra 
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“i” quando indiretamente envolvido na assistência cirúrgica, que 

fazem parte do Grupo 2 (dois). Após essa sequência, foi 

descrito o número da entrevista, conforme os exemplos: Ei1, 

Ei2, Ei3, Ed4... Ed32. 

A coleta de dados foi realizada no período de 14 de maio 

a 17 de julho de 2014 e foi executada em duas fases. A primeira 

fase foi por meio de observação direta com uso do diário de 

campo, realizada pela pesquisadora e por uma acadêmica de 

enfermagem. Na segunda fase ocorreram entrevistas em 

profundidade com os participantes da pesquisa, utilizando 

roteiro semi estruturado de elaboração própria, contendo 

questões sobre o centro cirúrgico. O instrumento foi aplicado 

para teste, sendo adaptado após a entrevista. 

As entrevistas foram realizadas individualmente e 

gravadas mediante autorização dos participantes, que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Foi realizado contato prévio com os profissionais, 

explicando os objetivos da pesquisa, e feito o convite para 

participar do estudo.  

Os dados foram analisados com base no referencial de 

Bardin (2016), empregando-se a técnica da análise de conteúdo 

temática. As fases da análise de conteúdo se organizam em 

torno de três pólos cronológicos: primeira fase – pré-análise; 

segunda fase – exploração do material ou codificação; terceira 

fase - tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

(BARDIN, 2016). 

Primeira fase – pré-análise: foi realizada a transcrição 

das entrevistas e conferência das mesmas, confrontando as 

entrevistas transcritas à gravação do áudio das entrevistas, 

corrigindo palavras e pontuação.  Os áudios, as entrevistas e os 

diários de campos foram separados em pastas, retirando-se a 
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identificação dos participantes. Posteriormente realizou-se 

leitura flutuante. 

Segunda fase – exploração do material: foi feita a 

leitura exaustiva das entrevistas e realizadas operações de 

codificação e categorização. Isso viabilizou a definição dos 

temas, dado que se adotou a análise temática, ou seja, cada 

tema foi composto por um conjunto de unidade de registro. 

Assim, a análise temática consistiu em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem a mensagem, que tiveram aderência ao 

objetivo analítico estudado (BARDIN, 2016). A categorização 

consistiu na classificação e agrupamento dos temas em razão 

das características comuns para permitir a organização das 

mensagens.  

Terceira fase – tratamentos dos resultados, 

inferência e interpretação: os dados brutos foram tratados de 

maneira a serem significativos e válidos. Assim, foram 

realizadas inferências e interpretação dos dados de acordo com 

os objetivos e descobertas inesperadas e à luz da literatura. 

 A vivência que se teve no campo de pesquisa foi 

importante para a aproximação com a realidade do fazer “a 

assistência cirúrgica” no cenário de estudo, ou seja, possibilitou 

interpretar as entrevistas de forma contextualizada contribuindo 

para a análise e evidenciando a importância da observação. 

A pesquisa foi aprovada pela Câmara do Departamento 

de Enfermagem Aplicada da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal de Minas Gerais (ENA/EEUFMG), pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do hospital sob o Parecer 07/2014 

(não foi anexado o documento para assegurar o anonimato do 

hospital) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG) sob o Parecer nº 

619.723 em 16/04/2014 e CAAE 28460314.9.0000.5149. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A maioria dos participantes da pesquisa foi do sexo 

feminino (66,0%). A média da idade foi de 36 anos, variando de 

21 a 58 anos. O tempo médio de trabalho no hospital foi de 4,6 

anos, variando entre um ano a 16 anos. Entre os profissionais, 

50,0% declararam ter outro vínculo empregatício. Todos 

trabalhavam em sistema de plantões, 87,5% no diurno e 22,0% 

no noturno, sendo que alguns trabalhavam nos dois turnos e 

outros sem padrão de horário, como aqueles em cargo de chefia 

que, apesar de trabalharem mais durante o dia, relataram não ter 

horário fixo de trabalho. Todos foram contratados no regime 

celetista, pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

A escolaridade variou de nível médio a mestrado, sendo 

que 6,3% tinham até o nível médio; 34,0% realizaram um curso 

técnico, alguns estavam fazendo tecnólogo ou graduação e 

59,4% tinham formação superior. Destes com graduação, 21,9% 

realizaram residência; 28,1% alguma especialização; 18,7% 

mestrado. Havia um profissional com doutoramento em curso. A 

maior parte dos participantes da pesquisa foi de profissionais da 

equipe de enfermagem (46,9% de enfermeiros e técnicos de 

enfermagem); seguidos da categoria médica (21,9% de cirurgiões 

e anestesiologistas); e, 12,6% de instrumentadores e 

farmacêuticos. As demais categorias representaram 19,0% do 

total de profissionais. 

De acordo com os dados analisados apresentados pelas 

falas dos participantes identificou-se que o CC é um setor de 

grande relevância na percepção dos entrevistados, tanto dos 

que atuavam diretamente quanto dos que atuavam 

indiretamente na assistência ao ato anestésico-cirúrgico. 
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[...] o bloco daqui é extremamente importante por 
ser um hospital de urgência, porta-aberta. [...] só 
tem esse hospital nessa região, né? [...] A 
importância de atender essa população 
extremamente extensa (Ed26). 
  
[somos] referência em trauma, [...] se não 
houvesse o bloco, o hospital não caminharia. A 
importância é imensurável! Principalmente em 
uma grande cidade como Belo Horizonte (Ed29). 
 
“O bloco cirúrgico é um setor extremamente 
importante, estratégico! (Ei23).” 
 

  Isso demonstra o reconhecimento e o significado que os 

profissionais atribuem a essa unidade cirúrgica e também ao 

hospital. Um estudo mencionou a importância do CC na visão 

dos profissionais, os quais consideram-no como a “alma do 

hospital”, “sangue” e “unidade coração do hospital”, gerando 

inferência à continuidade da vida, tendo em vista a 

complexidade dos procedimentos realizados no mesmo 

(DALCÓL; GARANHANI, 2016). Há poucas descrições sobre a 

importância do CC, especificamente em hospitais de referência 

para a assistência de urgência e de emergência. 

As situações de urgência e de emergência incluem casos 

em que o paciente necessita, muitas vezes, do acesso a 

procedimentos cirúrgicos imediatos, pelo risco de morte. Esse 

perfil do hospital faz com que o CC se torne parte importante da 

instituição, um local que salva vidas pelo tratamento adequado 

que se oferece nessas situações. 

 
Em um hospital de pronto socorro, porta aberta, o 
paciente já chega direto para a cirurgia, caso de 
vida ou morte. Chega aqui direto para poder ser 
tratado de forma adequada e a gente vai salvar 
vidas, né? (Ed13). 
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[...] uma importância para o perfil dos pacientes. 
Tem uma clientela mais de pacientes vítimas de 
PAF [perfuração por arma de fogo], essas coisas. 
(Ei7). 

A equipe multiprofissional do CC deve estar inserida no 

planejamento da assistência emergencial, que se inicia na 

estrutura, no levantamento de prioridades, na organização e no 

preparo dos materiais e equipamentos, além da 

responsabilização das ações de cada um dos membros da 

equipe assistencial (DALCÓL; GARANHANI, 2016; MARTINS; 

DALL’AGNOL, 2016; TRAJANO et al., 2017). 

O papel estratégico da localização do hospital em 

estudo, por ser o único da região e afastado da área hospitalar 

central, é reforçado por ser considerado uma área de alto risco 

social relacionada à violência urbana. Em sua maioria, o perfil 

dos pacientes atendidos no presente hospital tem como 

característica principal serem vítimas de violência.  

Estudos apontam que a maior parte dos pacientes 

assistidos por trauma é jovem, do sexo masculino e que 

geralmente sofreram agressões físicas, acidentes com 

motocicleta e perfuração por arma de fogo (PAF) (BINDROO; 

SARAF, 2015; ORRU; ASTROM, 2017). 

Neste sentido, a função de um CC de um hospital 

referência para urgências e emergências é diferente da função 

deste setor em hospitais de atendimento cirúrgico eletivo. Os 

pacientes, em algum momento do processo terapêutico, podem 

necessitar de intervenção cirúrgica. 
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“[...] a pessoa já entra direto para o CC, pela onda. 

Não tem como não ter o bloco, [...] se fosse um 

hospital clínico poderia não existir (Ed32).” 

  

[...] nosso paciente em algum momento passa pelo 

bloco. [...] chega vai ser estabilizado no bloco, ir 

para o andar e depois retornar para o bloco para 

uma intervenção mais completa. Ou chega e vai 

direto para o bloco. Ou sai daqui [hospital] para 

casa, para o ambulatório e aguarda o bloco (Ei30). 

  O entrevistado fala que o paciente entra direto “pela 

onda”, isto significa que é um paciente de emergência com risco 

de morte que quando se dá a sua chegada ao hospital é tocada 

uma sirene para alertar os profissionais sobre a necessidade de 

intervenção rápida. Esse fluxo é chamado de “Onda Vermelha” 

ou simplesmente “Onda”. 

O CC é comparado pelos entrevistados aos órgãos vitais 

e que deve estar funcionando ininterruptamente  para 

proporcionar vida ao hospital. Além disso, é comparado 

também às partes que são visíveis no corpo humano, 

reforçando a visibilidade do CC. Essas comparações permitem 

visualizar a imagem que os profissionais têm do CC. 
  

Como o hospital é referência em urgência e 

emergência em trauma, é como se fosse o coração 

do hospital. [...] é onde você encaminha os 

pacientes graves [...]. É um setor que deve estar, 

a todo o momento, pronto para receber qualquer 
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tipo de trauma ou outra situação clínica cirúrgica 

(Ei5). 

 

“É a cabeça do hospital, é o lugar mais importante 

do hospital... (Ei6).” 

  

“[...] nós [do CC] somos a cara aqui da frente do 

hospital, né? (Ed26).” 

  

O bloco é quase a menina dos olhos do hospital, é 

onde tem perspectiva do prognóstico e gera 

dinheiro no hospital, onde a gente consegue 

mudar a terapêutica do paciente (Ed10). 

 

  As comparações do CC com partes vitais do ser humano 

– “coração” e “cabeça” – e com partes que são visíveis do corpo 

– “cara” e “menina dos olhos” – são metáforas que emergem 

naturalmente nos discursos dos profissionais e reforçam a 

dependência e a visibilidade do CC. Sem o coração e a cabeça 

uma pessoa não vive, assim como o hospital de referência para 

urgência e emergência, sem o CC, não cumpre sua missão. 

 
É um setor rápido. Que resolve. A gente é muito 
prático [...] não tem aquele contato de ficar muito 
tempo com o paciente, às vezes, você não pega 
nem o nome direito. Lá fora, o pessoal sabe até... 
Tudo. Convive com o paciente (Ed31). 
  
[...] um local onde o paciente entra para sair 
melhor. [...] eu vejo o bloco como um lugar objetivo 
pra resolver problemas. O meu interesse por essa 
área é pela objetividade da cirurgia, da anestesia 
(Ed17). 
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  A dinâmica do CC é voltada para a objetividade das 

ações e é, por natureza, um trabalho técnico que visa à 

recuperação do paciente. A interação durante a assistência 

prestada pelos profissionais é limitada, sendo o afeto, o toque 

e o diálogo restritos. Isto acontece não no sentido de valorizar 

os aspectos objetivos e desmerecer os aspectos subjetivos do 

cuidar, mas porque, nesse setor, a atenção ao órgão físico é 

imperiosa (MARTINS; DALL’AGNOL, 2016). A objetividade das 

ações do CC ao mesmo tempo em que produz a escolha de 

alguns profissionais pela área devido à sua característica é 

também produto dessa escolha, sendo um lugar onde há 

pessoas com características mais objetiva, prática e resolutiva. 

O CC é também um lugar sofisticado em relação à 

tecnologia, onde o paciente fica monitorizado e sob 

manipulação dos profissionais. Isso exprime, na percepção dos 

mesmos, certa tranquilidade para execução do trabalho e as 

diferenças na assistência à saúde prestada nos demais setores 

de internação, no qual somente os pacientes graves são 

monitorizados, repercutindo em um trabalho menos tranquilo. 

 
[...] muito sofisticado o bloco daqui, os aparelhos 
são ótimos, bem melhor que os blocos cirúrgicos 
de um hospital Y [hospital particular] A equipe fala 
que é bem melhor operar aqui que operar lá (Ei27). 
  
A gente [do CC] mantém o paciente monitorizado. 
Na enfermaria nem todo paciente é monitorizado, 
só os graves. Aqui, a gente pode ter essa 
observação maior, o paciente está deitado e a 
gente observando... É mais tranquilo (Ed11). 

  O CC é um lugar restrito, desconhecido e 

constantemente vigiado por seus profissionais para que 

“estranhos” não tenham acesso. Os participantes da pesquisa 
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que atuavam internamente no CC afirmaram que profissionais 

externos (pessoal administrativo, por exemplo) não deveriam ou 

não teriam motivos para adentrar ao CC, sem serem 

autorizados.   

 
[...] se tem alguém que não é do setor o pessoal já 
fica: “uai, o quê que tá fazendo aqui?”. Então, não 
é um setor como o pronto socorro que entra todo 
mundo de outro setor. Aqui no bloco não! Aqui é 
bem restrito mesmo (Ed8). 
  
[...] é um espaço restrito! Nem todo mundo pode 
ficar. O administrativo, a pessoa do RH não pode 
vir aqui, trocar de roupa e ver o que está 
acontecendo aqui dentro. [...] as pessoas que 
estão lá fora não têm noção do que se passa aqui. 
O clínico, não tem noção do funcionamento do 
bloco. Eu tenho certeza. Pode perguntar pra um 
(Ed32). 

   

O CC é um setor fechado e o acesso restrito é 

amplamente relatado na literatura (GUTIERRES et al., 2018). 

Segundo os profissionais é realizado um trabalho diferenciado. 

Necessita-se de um saber-fazer que nem todos detêm. A 

imagem dos profissionais que atuam interna e externamente ao 

CC também é de ser um lugar limpo, onde nada pode ser tirado 

do lugar e não se pode encostar, o que causa receio nos 

profissionais externos. 

 
“[Centro Cirúrgico] É uma área limpa. [...] Quando 
tem cirurgia nada pode encostar, não pode mexer 
em muita coisa (Ed4).” 
  
Pessoal que trabalha na assistência não gosta do 
bloco, [...] eles não conseguem distinguir o quê é o 
contaminado e o estéril e aí eles têm medo de 
contaminar (Ed8). 
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[...] A maioria [profissionais externos ao CC] não 
sabe trabalhar aqui. Não é um bicho de sete 
cabeças, mas é um trabalho diferenciado. Não 
pode pegar uma pessoa sem noção de bloco pra 
trabalhar aqui dentro (Ed13). 

O saber técnico (conhecimento teórico) e o saber fazer 

(conhecimento prático) dos diferentes profissionais fazem com 

que haja fronteiras visíveis entre quem atua interna e 

externamente ao CC. Situação que aumenta o poder dos que 

trabalham neste setor, pois é uma unidade restrita que possui 

particularidades e rigorosas técnicas assépticas. Isso exige dos 

trabalhadores atenção, responsabilidade e organização, pois 

desempenham atividades relacionadas ao manuseio e 

manutenção de materiais e equipamentos específicos, 

conferindo a eles um saber diferenciado (SALBEGO et al., 

2015). 

Para os entrevistados, o CC é um setor desejado pelos 

profissionais externos, sendo considerado como elite dentro do 

hospital, um lugar privilegiado, ocioso e que tem salário melhor.  

Os outros setores [...] acham que o bloco é elite! 
[...] que o funcionário do bloco é diferenciado, que 
tem salário melhor. Acredito que tem mais de cem 
técnicos, tentando entrar no bloco (Ed12). 
  
“O bloco é um setor onde os funcionários desejam 
trabalhar. [...] porque é um setor organizado; um 
setor que tem uma rotina definida (Ei30).” 

  
“[...] o mais importante no hospital é o bloco 
cirúrgico! [...] (Ei27).” 
                                                    
Enxerga a gente como os chatos, os metidos do 
hospital! (riso) É o que passa pra gente. [...] Você 
chega ao refeitório o pessoal já olha assim: “Ah, é 
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o pessoal do bloco”. Porque vê a roupa diferente. 
E eu não sei, eu percebo que eles têm tipo... Não 
é inveja, não é raiva. Uns tem até admiração: “Ah 
não sei como que você consegue...”. Tem 
curiosidade: “Como que é? Como é que vocês 
fazem?”. Na visão deles, somos diferentes. [...] Eu 
acho que nós somos diferenciados (Ed31). 

A tentativa dos profissionais do CC de se diferenciarem 

dos demais, de serem considerados igualmente importantes 

entre os profissionais que trabalham dentro do CC, são ideias 

expressadas nas entrevistas e confirmadas durante a 

observação. Tal postura gera conflitos, rivalidade e antipatia em 

relação aos profissionais do CC, que se posicionam como os 

mais importantes do hospital e donos da verdade, isolando-se 

do conjunto e das comunicações essenciais para o sucesso de 

seu trabalho e para a segurança cirúrgica. 

Sabe-se que o CC é um local considerado de maior 

complexidade em relação a outros setores do hospital. A 

complexidade mencionada se refere à rotina e aos 

procedimentos técnicos realizados que, segundo os 

profissionais, exige responsabilidade, concentração e 

necessidade de qualificação profissional, devido à íntima 

relação de vida e morte que se dá durante as cirurgias, diferente 

de procedimentos realizados na unidade de internação, por 

exemplo. 

 
Aqui são feitas as coisas mais complexas, onde 
seleciona profissionais mais especializados, 
qualificados, não só de medicina, de enfermagem 
também (Ed17). 
  
A assistência que a gente dá não é mais 
importante que do setor de internação, mas é mais 
complexa! [...] o grau de importância da cirurgia em 



PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O CENTRO CIRÚRGICO DE UM 

HOSPITAL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

 
 

relação à vida e morte, é maior que na assistência 
de um banho, de um curativo, de uma assistência 
social [...] a gente tem um trabalho que tem mais 
concentração, mais dedicação, tem que ter 
capacitação mais adequada do que do setor de 
internação (Ed13). 
  
[...] circular sala não é a mesma coisa que ficar lá 
fora fazendo curativo, dando banho, o trabalho é 
mais forte (Ei14). 
 
“O bloco [...] faz esse elo com o pronto socorro, 
com as alas (Ei25).” 
  
“O bloco eu percebo que é o setor de maior 
complexidade, porque tem uma rotina que é 
totalmente diferente da que tem lá fora (Ed31).” 

A complexidade de um CC é abordada em diversos 

estudos que discutem as características singulares do ambiente 

(MARTINS; DALL’AGNOL, 2016;  SANTOS, et al., 2019). 

Ademais evidenciou-se  que o CC é  considerado o setor mais 

importante, o centro ou o núcleo dos acontecimentos 

hospitalares, além de ser visto como um elo essencial entre 

setores do hospital no atendimento qualificado ao paciente em 

situações de urgência e emergência.  

 

CONCLUSÕES  

 

Evidenciou-se nessa pesquisa que os participantes do 

estudo tiveram uma percepção positiva sobre o CC, 

enfatizando-o como o principal setor no ambiente hospitalar 

devido a sua complexidade, arsenal tecnológico e 

procedimentos realizados a fim de garantir assistência à saúde 

de qualidade.   
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O CC é um lugar desejado pelos profissionais de saúde 

que atuam externamente, por ser diferente dos demais  setores 

de internação hospitalar. O desejo de fazer parte da equipe de 

atendimento do CC não está relacionado ao nível de 

complexidade ou pela ilusão da ociosidade, mas por serem 

ações específicas que demandam um tempo de aprendizado e 

dedicação para realizar os procedimentos sem riscos de danos 

e com um tempo de resposta suficiente para os momentos de 

situações imprevistas, como o quadro de um paciente de 

urgência ou emergência.  

Percebe-se que estas características e a dinâmica do 

trabalho no CC conferem aos profissionais uma valorização 

especial, tanto por eles mesmos, quanto pelos profissionais que 

atuam nos demais setores. 
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RESUMO:   

 

A sífilis congênita é uma consequência da infecção 
sexualmente transmissível pelo Treponema pallidum, que 
atinge o feto por via placentária. A transmissão ocorre no 
período fetal a partir de 4 a 5 meses de gestação, e pode ser 
prevenida mediante estratégias utilizadas na atenção primária 
á saúde, visando promover a saúde da criança a ser gerada. 
Este estudo tem por objetivo relatar uma experiência de uma 
assistência de enfermagem prestada a criança com sífilis 
congênita e sua famiília, bem como o estabelecimento de um 
plano de cuidados de enfermagem para esta condição de 
saúde.Trata-se de um relato de experiência, vivenciado por 
enfermeiras em uma Unidade de Saúde da Família, no período 
de novembro de 2018, mediante o acompanhamento de uma 
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criança portadora de sífilis congênita. Diante da situação 
encontrada, as enfermeiras construíram a prosposta de criar um 
plano de cuidados utilizando a CIPE. Este estudo possibilitou a 
construção de um plano de cuidados de enfermagem, visando 
melhorar a qualidade de vida da criança, e intervir de forma 
eficaz nas problemáticas encontradas, utilizando a CIPE. 
Conclui-se que, é relevante estudos que demonstrem as ações 
de enfermagem em diversas situações, tais como esta, e que 
também mostrem a efetividade dessas ações, trazendo uma 
qualificação ao cuidado de enfermagem, e melhorando a 
assistência prestada a saúde da criança.   
 
Palavras-chave: Enfermagem. Sífilis. Cuidado. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são 

doenças causadas por vários tipos de agentes etiológicos como 

vírus, bactérias, protozoários e fungos, tem como principal meio 

de transmissão o contato sexual e raramente o contato direto 

com o sangue. Outra forma de transmissão é de mãe para o 

filho, na gestação, pelo parto vaginal e amamentação (BRASIL, 

2015). Dentre as ISTs, a sífilis tem um papel de destaque, pois, 

de acordo com o Ministério da Saúde (2018) durante o período 

de 2010 a 2017 sua incidência aumentou de 2,0 casos por 100 

mil habitantes para 58,1 casos por 100 mil habitantes.  

A sífilis é uma infecção bacteriana causada pelo agente 

etiológico Treponema Pallidum, é uma doença especificamente 

humana, de caráter sistêmica e passível de cura. É 

categorizada em duas formas clínicas: sífilis adquirida e sífilis 

congênita. A forma clínica da sífilis adquirida é classificado de 

acordo com o tempo de infeção e manifestações clínicas, a 
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saber, respectivamente, sífilis adquirida recente (menos de um 

ano de infecção) e tardia (mais de um ano de infecção) e sífilis 

primária, secundária, terciária e latente, (BRASIL, 2015). 

As manifestações clínicas da sífilis irá depender de qual 

estágio se encontra, na sífilis primária os indivíduos apresentam 

úlcera genital única (cranco duro), com fundo limpo e infiltrativa, 

surge entre 10 e 90 dias após o contágio. Na secundária há 

lesões cutâneomucosas (erupção maculosa ou papulosa, 

lesões palmo - plantares com escamação), 

micropoliadenopatia, pode haver comprometimento ocular, 

hepático e neurológico, tais sinais surgem entre seis semanas 

e seis meses. A terciária é caracterizada por um quadro cutâneo 

destrutivo e formação de gomas sifílicas, acometimento 

cardiovascular, neurológico e ósseo, aparece após 40 anos. Por 

fim, a latente, é uma fase assintomática com testes 

imunológicos reagentes (BRASIL, 2015; BRASIL, 2016). 

Já a congênita, caracterizada pela transmissão vertical, 

é a disseminação bacteriana da mãe para o feto, suas 

manifestações clínicas surgem até o segundo ano de vida 

(BRASIL, 2015).  Segundo o Boletim epidemiológico de Sífilis 

do ano de 2018 a população com maior incidência de sífilis são 

mulheres jovens (20 a 29 anos) e negras, onde esse grupo 

representa 14,4% de todos os casos de sífilis adquirida e em 

gestante notificados no brasil. Em consequência, há um 

aumento no número de sífilis congênita onde de 2016 a 2017 

houve um aumento de 16,4% (BRASIL, 2018) tendo uma taxa 

de transmissão vertical de 34,3% (DOMINGUES; LEAL, 2016).    

A sífilis congênita causa inúmeros agravos nas crianças, 

é classificada de acordo com o tempo d o surgimento dos sinais 

e sintomas em: precoce (antes dos dois anos) e tardia (após os 
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dois anos). A criança apresenta as seguintes manifestações 

clínicas: hepatomegalia com ou sem esplenomegalia e icterícia, 

lesões cutâneas, petequias, púrpura, periostite, sofrimento 

respiratório, rinite sero-sanguinolenta, fissura peribucal, 

síndrome nefrótica, hidrosia, edema, convulsão meningite, tíbia 

em “lamina de sabre”, articulações de clutton, fronte “olímpica” 

e nariz “em sela”, dentes de Hutchinson, molares em “amora”, 

mandíbula curta, ceratite intestinal, surdez neurológica, dentre 

outros (BRASIL, 2015).    

Com isso, a enfermagem atua, primordialmente, na 

prevenção desses agravos da Sífilis congênita, por meio da 

detecção precoce nas consultas de pré-natal, realizando os 

testes rápidos e encaminhando para tratamento com 

antibióticos. Além disso, como educadores em saúde atuam 

norteando as mulheres sobre a doença, realizando educação 

para a saúde, localizando as situações de risco e intervindo, 

para impedir o progresso dos casos de sífilis congênita 

(OLIVEIRA; NUNES; ANDRADE, 2017).  

Contudo, nos casos em que caminhou-se para uma sífilis 

congênita a Enfermagem deve buscar sistematizar sua 

assistência prestadas as crianças acometidas com sífilis. Tendo 

em vita que é um profissional capacitado e com grande 

potencial de oferecer um cuidado ampliado, integra e 

humanizado para promoção da saúde (BRANQUINHO; LANZA, 

2018).  

A Sistematização da Assisntencia  de Enfermagem 

(SAE) é o meio pelo qual a enfermagem busca investigar os 

dados clínicos do paciente, identificar suas necessidades de 

cuidado, intervir e avaliar os resultados da assistência de forma 

dinâmica, flexível e organizada. Contribuindo para uma 
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assistência integral que atenda todas as necessidades da 

população, de acordo com suas particularidades, sempre 

realizando uma prática e tomada de decisão baseada em 

evidencias científicas (BENEDET; GELBCKE; AMANTE; et al., 

2016).  

O Processo de Enfermagem (PE) é uma parte importante 

da SAE, e é um método utilizado para melhor assistir o paciente, 

as feses que o compõem são: coleta de dados, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento das ações, intervenção, e 

avaliação. A utilização do PE possibilita a formação de vínculo 

entre o enfermeiro, a criança e seus familiares proporcionando 

a identificação dos diagnósticos de enfermagem e 

consequentemente a implementação da assisntencia, 

qualificando o âmbito profissional (DANTAS; GOMES; SILVA, 

et al, 2016). Diante disso, é de suma importancia que seja 

efetivado no cuidado a criança com sífilis para que se 

estabeleça um plano de cuidados que atenda as suas 

necessidades de saúde.   

A classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE) auxilia na realização de todo o Processo 

de Enfermagem pois “é uma terminologia padronizada, ampla e 

complexa que representa o domínio da prática de enfermagem 

no âmbito mundial” (GARCIA; COENEN; BARTZ, 2018. p 01).  

Diante disso, a CIPE cumpre um papel importante pois, 

por ser uma tecnologia de informação, durante o PE viabiliza o 

pensamento clínico e o registro documental padronizado dos 

pacientes tanto nos prontuários eletrônicos como nos registros 

manuais. Sendo utilizado para o gestão do cuidado de 

enfermagem, análise do impacto que a implementação do 
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cuidado exerce sob as condições de saúde e bem-estar do 

paciente (GARCIA; COENEN; BARTZ, 2018).  

Neste sentido é importante estabelecer um Processo de 

Enfermagem adequado com planejamento e execução do plano 

de cuidado para as crianças diagnosticadas com sífilis 

resultando em um cuidado adequado frente as suas 

necessidade de saúde promovendo uma melhora e boa 

qualidade de vida. 

O presente estudo tem como objetivo relatar uma 

experiência de uma assistência de enfermagem prestada a 

criança com sífilis e o estabelecimento de um plano de cuidado.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Estudo da modalidade relato de experiência, realizado a 

partir de uma vivência  por enfermeiras na Unidade de Saúde 

da Família, no mês de novembro, ano de 2018. Para a 

construção deste estudo, utilizou-se as problemáticas 

encontradas durante o exame físico e consulta de enfermagem 

realizada a uma criança diagnosticada com sífilis congênita, 

acompanhada por sua família. A partir disso, as enfermeiras 

utilizaram da Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE), para elaborar diagnósticos, intervenções, 

e resultados esperados diante da situação encontrada naquela 

consulta.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

M.C.L. 10 dias, nascida em 30/10/2018, 34 semanas, Peso: 

2.200 kg, Estatura: 49 cm, diagnósticada com sífilis congênita 
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mediante exame realizado na rede hospitalar. Ao exame físico, 

o recém-nascido apresentou: baixo peso; coriza; obstrução 

nasal; prematuridade; osteocondrite; choro ao manuseio; 

pequenas feridas  palmo-plantar; fissura peribucal; 

hepatoesplenomegalia; alterações respiratórias/pneumonia; 

icterícia; anemia geralmente severa; hidropsia; pseudoparalisia 

dos membros; condiloma plano. A partir da avaliação, elencou-

se as problemáticas referentes a criança, e realizou-se a 

proposta do plano de cuidados utilizando a CIPE.  

 

Tabela 1- Diagnósticos, intervenções e resultados de 

Enfermagem para a Criança: 

 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Intervenções de 

Enfermagem 

Resultados 

Esperados 

Coriza 
Realizar lavagem 

nasal com soro 

fisiológico a 0,9%. 

Orientar os 

familiares a realizar 

a lavagem e 

nebulização em 

domicílio. 

Coriza ausente. 

Respiração 

Prejudicada Auscultar sons 

respiratórios, 

observando 

presença de 

Respiração 

melhorada. 
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ruídos 

adventícios. 

Orientar os 

familiares quanto 

a limpeza das vias 

aéreas. 

 

Peso corporal 

reduzido Estimular o 

aleitamento 

materno. 

Orientar a mãe 

quanto a 

amamentação 

adequada e a 

pega correta da 

mama. 

Referir o paciente 

ao serviço de 

nutrição. 

Peso corporal 

aumentado. 

Icterícia Neonatal 
Observar 

frequência, 

aspecto e 

quantidade das 

eliminações. 

Icterícia Neonatal 

melhorada. 
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Promover 

motilidade 

gastrointestinal, 

por meio de 

eliminação e 

estimulação de 

evacuações. 

 

Desenvolvimento 

infantil 

prejudicado 

 

Avaliar o nível de 

desenvolvimento 

da criança. 

 

Avaliar reflexos 

motores e 

neurológicos do 

recém-nascido. 

 

Estimular a 

participação da 

mãe no cuidado do 

recém-nascido. 

 

Orientar a 

acompanhante a 

fazer o 

acompanhamento 

nas consultas de 

puericultura. 

 

Desenvolvimento 

infantil 

melhorado. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Tabela 2- Diagnósticos, intervenções e resultados de 

Enfermagem para a Genitora/Família: 

 

Capacidade 

familiar de 

gerenciar o 

regime 

prejudicada. 

Discutir 

estratégias para 

gerenciar o plano 

terapêutico com 

os membros da 

família. 

 

Orientar quanto à 

doença e ao 

tratamento do 

paciente. 

Capacidade 

familiar de 

gerenciar o regime 

adequado. 

Bem estar 

prejudicado. 

Oportunizar que 

expresse seus 

sentimentos. 

 

Oferecer apoio 

emocional. 

Bem estar 

melhorado. 

Ansiedade Avaliar nível de 

ansiedade. 

 

Explorar os meios 

para resolver o 

que causa 

Ansiedade 

diminuída. 
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ansiedade. 

 

Orientar quanto 

ao uso de 

técnicas de 

relaxamento. 

 

Usar abordagem 

calma e segura. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

DISCUSSÃO 

 

O caso supracitado apresentou duas manifestações 

clinicas da sífilis congênita convergente com a prevalencia dos 

sinais e sintomas relatados em um estudo epidemoilógico 

realizado no município de Crisciúma/ Santa Catarina, Brasil, 

que foram: recém-nascidos com hepatomegalia e lesões 

Cutâneas. A distinção foi nas outras características clínicas da 

sífilis congênita pois, se opondo não presente estudo de caso, 

não havia prevalência de osteocondrite, fissura peribucal, 

esplenomegalia, alterações respiratórias/pneumonia, anemia 

geralmente severa, hidropsia, pseudoparalisia dos membros 

(ROSSO, et al., 2018).  

O sistema respiratório é um dos acometidos pela sífilis 

congênita resultando em diagnósticos de enfermagem como 

coriza e respiração prejudicada. Tendo em vista que as afcções 

respiratória são uma das maiores causa de morbimortalidade 

em neonatal é necessário nas consultas de enfermagem, em  

casos de obstrução nasal, realizar e orientar os pais a instilação 
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de soro fisiológico a 0,9% na narina do RN além de outras 

orientações que são de suma importancia para o cuidado 

continuado em domicílio (CASTRO; DUARTE; DINIZ, 2017). 

Outros diagnósticos presentes é o “peso corporal 

reduzido”, “Desenvolvimento infantil prejudicado” e “Movimento 

corporal prejudicado”. Tais diagnósticos de enfermagem para 

se obter um quadro adverso é necessário um acompanhamento 

periódico da criança, dar orientações constante as mães e 

encaminhar quando necessário para serviços de refencia, isso 

se dará por meio das consultas de Puericultura na atenção 

básica. Tendo em vista que são ações voltadas para diminuição 

da morbimortalidade na infância, através de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde proporcionando 

uma assistência integral de enfermagem a saúde da criança 

(SILVA; CARDOSO, 2018). 

A icterícia neonatal é uma consequência da 

hepatomegalia causada pela sífilis congênita (BRASIL, 2015) e 

se fez presente em um dos diagnósticos de enfermagem do 

presente caso relatado. Com isso, é de suma importancia que 

o enfermeiro na atenção primária, no momento dos cuidados ao 

RN, avalie a presença, seguimento ou ausência da icterícia 

neonatal (MOREIRA; SILVA; ANDRADE, 2018) orientado as 

mães quanto a promoção da motilidade gastrintestinal, por meio 

de eliminação e estimulação de evacuações (NÓBREGA, 

2018).  

Por fim, a principal característica clinica da sífilis 

congênita é a presença de lesões cutâneas acarretando o 

diagnótico de “integridade da pele prejudicada”. As lesões nas 

mãos e pés são típicas dessa doença e o RN apresenta desde 

os seus primeiros dias (BRASIL, 2015). Sendo necessário o 
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início imediato do tratamento com antibioticoterapia e o 

acompanhamento tanto do seguimento terapêutico como da 

progressão das lesões (FEITOSA; ROCHA; COSTA, 2016).  

Diante da situação de saúde da criança, sua repercussão 

acontece também na vida dos familiares, levando 

principalmente ao sentimento de sofrimento por não saber 

como lidar com a realidade existente estando sujeita a vivenciar 

extremos emocionais, a exemplo de culpa e ansiedade. Sendo 

assim, no processo de cuidado e tratamento do paciente, os 

familiares/ responsáveis são inseridos para auxiliarem na 

tomada de decisões e ajudar nas demandas do paciente a fim 

de promover um cuidado integral e melhora na qualidade de 

vida da criança e da família. (SANTOS et al., 2019) 

Como ferramenta para o cuidado, a educação em saúde 

é essencial, pois conduz a identificar e conhecer as fraquezas 

e vulnerabilidades dos indivíduos, observando as dificuldades 

no cuidado com o próximo e si mesmo. Para a criança, essa 

coparticipação da família é benéfica deixando elas mais 

seguras, assim como para a família, que aprende formas e meio 

para melhorar o bem estar de ambos. (BRAGA. 2019). 

Sendo assim, o conjunto de profissionais de saúde 

implementam atividades voltadas para atuação da família de 

forma mais ativa diariamente na vida da criança, facilitando o 

aperfeiçoamento do cuidado e assim permitindo a eles mesmo 

uma redução do seu sofrimento e sensação de controle da 

situação. (LOTZ et al., 2016). 

É de suma importância nesse momento as informações 

providas pelos profissionais da saúde, para ajuda-las a 

desenvolver habilidades e competências para o cuidado, 

compreendendo a situação da criança, seu tratamento e quais 
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os procedimentos necessários para sua melhora. (SILVA, 

2018). 

De acordo com COOK e ROCKER (2016), a segurança 

e conforto da família se da a partir da efetividade dos 

profissionais em transmitir as informações, uma boa 

comunicação e sinceridade são capazes de dar o suporte para 

que se tenha uma continuidade do cuidado. 

Nesse sentido, a interação entre os profissionais e a 

criança/família tem que ser a base de confiança, um artefato 

importante é o vínculo e a comunicação que promove um 

fortalecimento da relação e auxilia a família na compreensão do 

processo de cuidado e permite a diminuição dos traumas, culpa 

e sentimentos complexos da família. Para isso  a família tem 

que sentir que os profissionais estão dispostos a ajudar e a 

esclarecerem as dúvidas quando for preciso ( GOMES, 2015). 

O enfermeiro e a equipe de saúde são encarregados de 

compreender as repercurssões da doença na criança e família, 

entender o que mudou na rotina, se existe conflitos e tensões 

para que possam amenizar a ansiedade, portanto um bom 

acolhimento é necessário para que o vínculo seja criado e a 

equipe possa promover uma assistência adequada a 

necessidade da criança/família(AZEVÊDO; JÚNIOR; 

CREPALDI; 2017)  

A empatia é fundamental com a família, ao invés de 

potencializar  a culpa aos responsáveis da criança, o 

profissional deve considerar um diálogo sincero para esclarecer 

e acalmar a família. Sendo assim, observamos a importante 

função do enfermeiro como educador, promovendo uma 

reflexão e bom desenvolvimento no processo do cuidado. ( 

MACEDO et al., 2017; MORORÓ et al., 2015). 
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CONCLUSÕES  

 

Esta experiência buscou, contribuiu, e evidenciou a 

necessidade dos cuidados de enfermagem a criança com sífilis 

congênita, sabendo que é uma problemática de saúde pública, 

e que os profissionais de saúde precisam despertar para  uma 

assistência mais qualificada na atenção primária.  

É notório a importância na prevenção de doenças e 

agravos a saúde da criança, mediante as ações de pré-natal 

realizadas pelas as unidades de saúde, porém, por diversas 

razões, ocorre a falha nesse cuidado preventivo.  

Dessa forma, deve ocorrer a comunicação entre as redes 

de atenção a saúde, possibilitando o acesso a esta criança e 

sua família, além disso, os profissionais devem propiciar um 

assistência digna e qualificado para a criança e família. 

O Ministério da Saúde é o nosso referencial para busca, 

diagnóstico preoce e a eliminação da sífilis congênita. A todo 

momento tem sido criadas e implantadas atividades especiais 

para eliminação.  

É muito importante que haja a detecção precoce da 

sífilis durante a gestação, para que a criança não venha a ter 

esta patologia e evoluir cronicamente.  

Em soma, faz-se necessário um detecção precoce 

através de uma anmenese bem qualificada, um pré-natal com  

criação de vinculo na relação profissional-usuário, exame 

físico detalhado e uma SAE bem aplicada.  

Sendo assim, cabe ao enfermeiro a aplicação das 

dimensões do cuidado integral voltado para o diálogo com 

acolhimento e responsabilização, colocando em ênfase a 

educação primária que atualmente é o pilar da saúde.  
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Nesse sentido, este elo favorecerá uma assistência 

domiciliar a criança de qualidade, já que é normal os pais se 

sentirem inseguros com o cuidados que deverão ser aplicados 

em casa e através do emporademento dos cuidadores e de 

boas orientações, resulta-se em um bom desenvolvimento.     

Vale ainda ressaltar, a importância de uma equipe 

multiprofissional que reconhece e valoriza através de uma 

atividade clinica,  todos os profissionais, envolvendo não só 

paciente, como também sua família, dando respaldo 

psicológico e potencializando o cuidado com um trabalho 

interdisciplinar.  

Logo, a criação de grupos educativos nas unidades e de 

projetos terapêuticos singulares, podem favorecer este 

cuidado a criança com sífilis, pois através da troca de 

experiências entre os pais e familiares, ocorre a amplificação 

do conhecimento  e consequentemente sentem-se mais 

seguros para prestar este cuidado.  

Por fim, uma assistência de enfermagem a criança e 

família com sífilis congênita, está voltada para mudanças no 

processo de trabalho, gerando assim mudanças na vida das 

pessoas através de novas práticas de cuidado, por isso o 

cuidar, gerenciar e educar precisam ser incorporados no 

trabalho da enfermagem, para que assim ocorra uma 

assistência integral a saúde voltada para articulação da 

promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.  

Como já sugeria Freire: Cabe a enfermagem tomar a 

educação como principio da esperança e assim possa 

transformar os cenários de cuidado a saúde.  
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RESUMO: Estomia de eliminação é a exteriorização de uma 
víscera oca feita artificialmente, com o objetivo de eliminar fezes 
e urina, dependendo do desvio realizado. Sua confecção 
provoca diversas alterações na vida da pessoa. Apesar de 
serem pouco utilizadas na prática, às teorias de enfermagem 
fortalecem a ciência da enfermagem e são de grande relevância 
para a prática diária do enfermeiro Diante disso, esse trabalho 
teve como objetivo identificar na literatura os problemas 
adaptativos das pessoas com estomias, com base no Modelo 
de Adaptação de Roy. Trata-se de uma revisão integrativa de 
literatura realizada entre os meses de novembro e dezembro de 
2015 onde foram selecionados 23 estudos para compor a 
amostra final deste estudo. foram identificados 23 dos 78 
problemas adaptativos apresentados no modelo. Além desses, 
foram acrescentados 14 novos problemas adaptativos 
evidenciados na literatura, sendo os principais: integridade da 
pele prejudicada, disfunção sexual, constrangimento, 
flatulência, odor desagradável, mudança no padrão alimentar, 
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perturbação na imagem corporal, baixa autoestima, isolamento 
social e distanciamento do papel. Conhecer esses problemas é 
primordial para que o enfermeiro possa intervir de forma precisa 
nos problemas que as pessoas com estomias enfrentam todos 
os dias. Vale ressaltar a importância de usar uma teoria de 
enfermagem para o fortalecimento da ciência da enfermagem e 
o embasamento para a prática assistencial. 
Palavras-chave: Pessoa com estomia. Problemas adaptativos. 

Adaptação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estomia de eliminação é a exteriorização de uma víscera 

oca feita artificialmente, com o objetivo de eliminar fezes e urina, 

dependendo do desvio realizado. O tipo de estomia, a depender 

do local, subdivide-se em: ileostomia, colostomia e urostomia e 

ainda podem se apresentar como temporária ou definitiva 

(UOAA, 2018). 

Várias são as causas que podem levar a construção de 

um estoma devido a alterações que acometem o trato intestinal, 

como: doenças inflamatórias intestinais; traumas contusos e 

perfurações; câncer colorretal e doença de Chron. Entretanto, 

tem-se as neoplasias como a principal causa de confecção de 

um estoma, já que de acordo com o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), o câncer de cólon e reto é o terceiro mais 

frequente entre os homens e o segundo entre as mulheres 

(INCA, 2018). 

Segundo a United Ostomy Associations of America 

(UOAA) estima-se que em 2018 existirão entre 750 mila um 

milhão de pessoas com estomias nos Estados Unidos da 

América. No Brasil, conforme o último levantamento da 

Associação Brasileira de Ostomizado (ABRASO) existe 
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aproximadamente 33.864 pessoas com estomias, sendo 4.176 

dessas no nordeste e 1.693 no Rio Grande do Norte (ABRASO 

2007; UOAA, 2018). 

   A confecção de um estoma provoca diversas alterações na 

vida da pessoa, principalmente mudanças atreladas ao uso da 

bolsa coletora no abdome e a possibilidade de vazamento do 

conteúdo junto à eliminação de gases intestinais em eventos 

públicos. Isso, proporciona às pessoas com estomia de 

eliminação sentimentos de vergonha e desespero, levando a 

necessidade de se adaptar a uma nova realidade (MOTA, 2015; 

MOTA; GOMES; PETUCO, 2016). 

Apesar de ser pouco utilizado na prática, as teorias de 

enfermagem fortalecem a ciência da enfermagem e são de 

grande relevância para a prática diária do enfermeiro (SILVA, et 

al., 2018). 

Dessa forma, o Modelo de Adaptação de Roy 

compreende o indivíduo como um sistema capaz de se adaptar, 

levando em conta quatro elementos: a pessoa, o ambiente, a 

saúde e a meta de enfermagem, sendo a promoção de 

respostas adaptativas em relação aos quatro modos 

adaptativos (ROY; ANDREWS, 2001). 

       Diante disso, esse trabalho teve como objetivo identificar 

na literatura os problemas adaptativos das pessoas com 

estomias de eliminação, com base no Modelo de Adaptação de 

Roy. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, onde se 

obteve como questão norteadora “Quais os problemas 

adaptativos do Modelo de Adaptação de Roy em pessoas com 
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estomias de eliminação são identificados na literatura?” e após 

isso, foi realizada a busca na literatura, avaliação dos dados e 

apresentação. 

 A etapa de busca ocorreu entre os meses de novembro 

e dezembro de 2015, sendo incluído artigos indexados nas 

bases de dados LILACS (Latin American Literature in Health 

Sciences), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online), CINAHL (Cumulative Index toNursing & Allied 

Health Literature) e Web of Science. 

 Nas bases LILACS e MEDLINE, acessadas por meio da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foram utilizados os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) com os seguintes 

cruzamentos: “ESTOMIA” AND (“ADAPTAÇÃO” OR 

“AJUSTAMENTO SOCIAL” OR “ADAPTAÇÃO   

PSICOLÓGICA” OR “TRANSTORNOS   DE ADAPTAÇÃO”). 

Já nas demais bases, a busca foi realizada com o 

seguinte cruzamento, utilizando os descritores identificados no 

MeshTerms: “OSTOMY” AND (“ADAPTATION, 

PSYCHOLOGICAL” OR “SOCIAL ADJUSTMENT” OR 

“ADJUSTMENT DISORDERS”). 

Foram adotados como critérios de inclusão artigos 

originais, disponíveis na íntegra, que apresentassem pelo 

menos um problema adaptativo encontrado no Modelo de 

Adaptação de Roy ou que não estivesse no modelo mas que se 

caracterizasse como um problema adaptativo da pessoa com 

estomia. Como critérios de exclusão foram: artigos de revisão, 

teses, dissertações e editoriais. 

Foram identificados 125 artigos nas bases, desses foram 

selecionados 23 para compor a amostra final do estudo. A figura 

1 apresenta os detalhes quantitativos das etapas de coleta de 

dados. 
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Figura 1. Fluxograma da busca dos artigos 

 

 
#1: “ESTOMIA” AND (“ADAPTAÇÃO” OR “AJUSTAMENTO SOCIAL” OR 

“ADAPTAÇÃO PSICOLÓGICA” OR “TRANSTORNOS DE ADAPTAÇÃO”). 

#2: “OSTOMY” AND (“ADAPTATION, PSYCHOLOGICAL” OR “SOCIAL 

ADJUSTMENT” OR “ADJUSTMENT DISORDERS”) 

FONTE: ELABORADA PELO AUTOR 
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 Os dados foram analisados utilizando o modelo de 

adaptação de Roy, bem como a lista de problemas adaptativos 

contida nesse referencial, a fim de direcionar a identificação e 

distribuição dessas dificuldades nos quatro modos adaptativos 

(fisiológico, autoconceito, função de papel e interdependência). 

 Utilizando o Modelo de Roy como base, os dados foram 

analisados, listando os problemas adaptativos contidos no 

referencial, e identificado a distribuição dos problemas nos 

quatro modos adaptativos: fisiológico, autoconceito, função 

papel e interdependência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionados 23 estudos para compor a amostra 

final deste estudo, onde 9 (39,1%) foram publicados entre 2010 

e 2015, 16 (69,6%) foram de pesquisas realizadas em territórios 

internacionais, 15 (65,2%) apresentaram abordagem qualitativa 

e 20 (87%) foram classificados com nível de evidência IV. 

Após a etapa de análise dos estudos à luz do Modelo de 

Adaptação de Roy, foram identificados 23 dos 78 problemas 

adaptativos apresentados no modelo. Além desses, foram 

acrescentados 14 novos problemas adaptativos evidenciados 

na literatura, mas que não estavam presentes no modelo de 

enfermagem utilizado. Os estudos selecionados foram 

categorizados e distribuídos de acordo com os modos 

adaptativos descritos no modelo. A tabela 1 abaixo fornece os 

detalhes sobre essas informações. 
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Tabela 1. Estudos identificados nos modos adaptativos do 

Modelo de Adaptação de Roy 

PROBLEMAS 
ADAPTATIVOS 

ESTUDOS N (%) 

Modo Fisiológico 

Integridade da 
pele perturbada 

(SILVA et al, 2014; 
UMPIÉRREZ, 2013; COELHO; 
SANTOS; POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA et al, 2010; BARNABE; 
DELL'ACQUA, 2008; SILVA; 
SHIMIZU, 2006; NICHOLAS, 

2008; GRANT et al, 2011; 
RAMIREZ, 2009; SUN et al, 
2013; BULKLEY et al, 2013; 

REESE et al, 2014; 
KARABULUT; DINÇ; 

KARADAG, 2014; VIOLIN; 
SALES, 2010; PERSSON; 

HELLSTRÖM, 2002; 
MANDERSON, 2005; 

PIWONKA; MERINO, 1999; 
ERWIN-TOTH, 1999; 
KROUSE et al, 2009; 

KROUSE et al, 
2007;CARLSSON; BERGLUN 

D; NORDGREN, 2001; 
FOLLICK; SMITH; TURK, 

1984) 

23 
(100) 

Disfunção sexual 

(COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA; SHIMIZU, 2006; 

GRANT et al, 2011; RAMIREZ, 
2009; BULKLEY et al, 2013; 

13 
(56,5) 
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REESE et al, 2014; 
PERSSON; HELLSTRÖM, 
2002 MANDERSON, 2005; 

ERWIN-TOTH, 1999; 
KROUSE et al, 2007; 

CARLSSON; BERGLUND; 
NORDGREN, 2001; FOLLICK; 

SMITH; TURK, 1984) 

Flatulência 

SILVA et al, 2014; 
UMPIÉRREZ, 2013; COELHO; 
SANTOS; POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA et al, 2010; SILVA; 

SHIMIZU, 2006; GRANT et al, 
2011; SUN et al, 2013; 

PERSSON; HELLSTRÖM, 
2002; MANDERSON, 2005; 
CARLSSON; BERGLUND; 

NORDGREN, 2001; FOLLICK; 
SMITH; TURK,1984) 

12 
(52,2) 

Odor 
desagradável* 

(SILVA et al, 2014; 
UMPIÉRREZ, 2013; COELHO; 
SANTOS; POGGETTO, 2013; 
SILVA et al, 2010; BARNABE; 
DELL'ACQUA, 2008; SILVA; 

SHIMIZU, 2006; GRANT et al, 
2011; SUN et al, 2013; 

PERSSON; HELLSTRÖM, 
2002; MANDERSON, 2005; 
CARLSSON; BERGLUND; 

NORDGREN, 2001; FOLLICK; 
SMITH; TURK, 1984) 

12 
(52,2) 
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Mudança no 
padrão alimentar* 

(COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA et al, 2010; SILVA; 

SHIMIZU, 2006;GRANT et al, 
2011;SUN et al, 2013; 

PERSSON; HELLSTRÖM, 
2002; MANDERSON, 2005; 

KROUSE et al, 2007; 
CARLSSON; BERGLUND; 

NORDGREN, 2001; FOLLICK; 
SMITH; TURK, 1984) 

11 
(47,8) 

Estresse 

(UMPIÉRREZ, 2013; 
COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
RAMIREZ, 2009; BULKLEY et 
al, 2013; KROUSE et al, 2007; 

FOLLICK; SMITH; TURK, 
1984) 

7 
(30,4) 

Intolerância à 
atividade 

(COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

BARNABE; DELL'ACQUA, 
2008; GRANT et al, 2011; 

SUN et al, 2013; BULKLEY et 
al, 2013; PERSSON; 
HELLSTRÖM, 2002; 

CARLSSON; BERGLUND; 
NORDGREN, 2001) 

7 
(30,4) 

Padrão 
inadequado de 

Atividade e 
Repouso 

(COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
GRANT et al, 2011; BULKLEY 

et al, 2013; PERSSON; 

6 
(26,1) 
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HELLSTRÖM, 2002; ERWIN-
TOTH, 1999) 

Perda da 
capacidade de 
autocuidado 

(SILVA et al, 2014; 
UMPIÉRREZ, 2013; 

BARNABE; DELL'ACQUA, 
2008; SUN et al, 2013; 
MANDERSON, 2005) 

5(21,
7) 

Problemas com 
vazamentos* 

(SUN et al, 2013; PERSSON; 
HELLSTRÖM, 2002; 

MANDERSON, 2005; ERWIN-
TOTH, 1999; CARLSSON; 
BERGLUND; NORDGREN, 

2001) 

5 
(21,7) 

Problemas com 
complicações* 

(SUN et al, 2013; PERSSON; 
HELLSTRÖM, 2002; 

CARLSSON; BERGLUND; 
NORDGREN, 2001; FOLLICK; 

SMITH; TURK, 1984) 

4 
(17,4) 

Estratégias de 
enfrentamento 

ineficientes para 
eliminação 

alterada 

(COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SUN et al, 2013) 

3 (13) 

Diarreia 
(SILVA et al, 2010) 

1 
(4,3) 

Constipação (SILVA et al, 2010) 
1 

(4,3) 

Dor aguda (RAMIREZ, 2009) 
1 

(4,3) 

Modo Autoconceito 
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Perturbação da 
imagem corporal 

(SILVA et al, 2014; 
UMPIÉRREZ, 2013; COELHO; 
SANTOS; POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA et al, 2010; BARNABE; 
DELL'ACQUA, 2008; SILVA; 
SHIMIZU, 2006; NICHOLAS, 

2008; GRANT et al, 2011; 
RAMIREZ, 2009;SUN et al, 
2013;BULKLEY et al, 2013; 

REESE et al, 2014; 
PERSSON; HELLSTRÖM, 
2002; MANDERSON, 2005; 
PIWONKA; MERINO, 1999; 

ERWIN-TOTH, 1999; 
KROUSE et al, 2007; 

FOLLICK; SMITH; TURK, 
1984) 

19 
(82,6) 

Baixa autoestima 

(SILVA et al, 2014; 
UMPIÉRREZ, 2013; COELHO; 
SANTOS; POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA et al, 2010; SILVA; 

SHIMIZU, 2006; NICHOLAS, 
2008; GRANT et al, 2011; 

RAMIREZ, 2009; BULKLEY et 
al, 2013; REESE et al, 2014; 
PERSSON; HELLSTRÖM, 

2002; CARLSSON; 
BERGLUND; NORDGREN, 

2001) 

13 
(56,5) 
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Constrangimento* 

(COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA et al, 2010; SILVA; 

SHIMIZU, 2006; NICHOLAS, 
2008; GRANT et al, 2011; 

RAMIREZ, 2009; REESE et al, 
2014; PERSSON; 

HELLSTRÖM, 2002; 
MANDERSON, 2005; ERWIN-

TOTH, 1999; CARLSSON; 
BERGLUND; NORDGREN, 

2001) 

12 
(52,2) 

Isolamento social* 

(COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA et al, 2010; SILVA; 

SHIMIZU, 2006; GRANT et al, 
2011; BULKLEY et al, 2013; 
PERSSON; HELLSTRÖM, 

2002; KROUSE et 
al,2007;CARLSSON; 

BERGLUND; NORDGREN, 
2001; FOLLICK; SMITH; 

TURK, 1984) 

10 
(43,5) 

Perda 

(NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA; SHIMIZU, 2006; 

GRANT et al, 2011; BULKLEY 
et al, 2013; REESE et al, 

2014) 

5 
(21,7) 

Impotência 

(UMPIÉRREZ, 2013; 
COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
REESE et al, 2014) 

4 
(17,4) 
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Dificuldade em 
olhar para a 

estomia* 

(NICHOLAS, 2008; 
PERSSON; HELLSTRÖM, 
2002; KROUSE et al, 2007) 

3 (13) 

Conhecimento 
insuficiente sobre 

a estomia* 

(KARABULUT; DINÇ; 
KARADAG, 2014; PERSSON; 
HELLSTRÖM, 2002;FOLLICK; 

SMITH; TURK, 1984) 

3 (13) 

Ansiedade 
(NICHOLAS, 2008; BULKLEY 

et al, 2013) 
2 

(8,7) 

Culpa 
(NICHOLAS, 2008;ERWIN- 

TOTH, 1999) 
2 

(8,7) 
Vontade de se 

livrar da estomia* 
(MANDERSON, 2005) 

1 
(4,3) 

Sentimento de 
que nunca vai se 

acostumar* 
(KROUSE et al, 2009) 

1 
(4,3) 

Pensamento 
suicida* 

(KROUSE et al, 2007) 
1 

(4,3) 
Mudança no 
padrão de 

vestimentas* 

(FOLLICK; SMITH; TURK, 
1984) 

1 
(4,3) 

Modo Interdependência 

Padrão ineficiente 
de solidão e 

relacionamento 

(COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA; SHIMIZU, 2006; 

GRANT et al, 2011; RAMIREZ, 
2009; BULKLEY et al, 2013; 

REESE et al, 2014;PERSSON; 
HELLSTRÖM, 2002; 

MANDERSON, 
2005;PIWONKA; 

MERINO,1999; ERWIN-TOTH, 
1999; KROUSE et al, 2007; 

13 
(56,5) 



PROBLEMAS ADAPTATIVOS DAS PESSOAS COM ESTOMIAS DE ELIMINAÇÃO 

SEGUNDO O MODELO DE ADAPTAÇÃO DE ROY 

 
 

CARLSSON; BERGLUND; 
NORDGREN, 2001) 

Não contar para 
as pessoas que 

tem uma estomia* 

(NICHOLAS, 2008; RAMIREZ, 
2009;SUN et al, 2013; 

PERSSON; HELLSTRÖM, 
2002; MANDERSON, 2005; 
FOLLICK; SMITH; TURK, 

1984) 

6 
(26,1) 

Solidão 
(COELHO; SANTOS; 

POGGETTO, 2013; GRANT 
et al, 2011; RAMIREZ, 2009) 

3 (13) 

Transição do 
papel 

(SILVA et al, 2014; GRANT et 
al, 2011) 

2 
(8,7) 

Interferência da 
estomia nas 
atividades 
laborais* 

(FOLLICK; SMITH; TURK, 
1984) 

1(4,3) 

Modo Função de Papel 

Distância do 
papel 

(UMPIÉRREZ, 2013; 
COELHO; SANTOS; 
POGGETTO, 2013; 

NASCIMENTO et al, 2011; 
SILVA; SHIMIZU, 2006; 

GRANT et al, 2011; RAMIREZ, 
2009; BULKLEY et al, 2013; 

ERWIN-TOTH, 1999; 
KROUSE et al, 2009; 
KROUSE et al, 2007; 

FOLLICK; SMITH; TURK, 
1984) 

11 
(47,8) 
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Conflito de papel 
(SILVA; SHIMIZU, 2006; 

GRANT et al, 2011; SUN et al, 
2013; REESE et al, 2014) 

4 
(17,4) 

Encargos 
financeiros* 

(KROUSE et al, 2007) 
1 

(4,3) 
 

*Novos problemas adaptativos que não estavam descritos no Modelo de 

Adaptação de Roy 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

  A integridade da pele perturbada foi achada em todos os 

artigos dessa amostra, esse fato deve-se, além da ruptura da 

pele para a construção do estoma, também se dá pelas 

complicações que essas pessoas apresentam, que nesse 

estudo demonstrou que cerca de 17,4% dos artigos traziam 

complicações como problema de adaptação. 

 Foi observado que 17,4% dos artigos discorriam sobre 

complicações, Pinto et al. (2017) em seu estudo, afirma que a 

maioria dos fatores de risco para o desenvolvimento de 

complicações são não modificáveis, entretanto, o enfermeiro 

deve estar atento os fatores de risco modificáveis, 

principalmente a educação pré e pós operatória, a demarcação 

do local do estoma e o acompanhamento após a alta hospitalar. 

 Outro problema encontrado foi a disfunção sexual, estando 

presente em 56,5% dos artigos. A estomia vai gerar mudanças 

e influenciar diversos fatores que interferem na qualidade de 

vida da pessoa, além disso a sexualidade é um dos pontos 

prejudicados nessa população, pois a mudança na imagem 

corporal vai afetar diretamente as funções psíquicas, 

modificando a atividade sexual (MOREIRA et al., 2017). 

 Aparecendo com 52,2%, no estudo, o  constrangimento, a 

flatulência e o odor desagradável mostram que os impactos da 
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cirurgia vão além do físico, pois além  das dificuldades físicas 

que a pessoa com estomia apresenta, a possibilidade de 

eliminação de gases intestinais durante convívio social, geram 

constrangimento, medo de vazamento, gases involuntários, 

vergonha e desespero (MOTA, GOMES, PETUCO, 2016; 

AGUIAR et al., 2019). 

 A mudança no padrão alimentar se apresentou em 47,8% 

dos artigos, sendo evidenciado em um estudo a necessidade 

do acompanhamento nutricional individualizado para os 

pessoas com estomia intestinal, com o objetivo de regularizar o 

trânsito intestinal, prevenir a desnutrição e deficiências de 

vitaminas, proporcionando uma melhor qualidade alimentar e 

no quadro nutricional (SELAU et al., 2019).  

 A perturbação da imagem corporal esteve presente em 

82,6% dos estudos da pesquisa. Mota, Gomes e Petuco (2016), 

consideram a construção da estomia um evento complexo na 

vida de uma pessoa, que gera uma grande mudança no corpo, 

fazendo com que a pessoa com estomia, muitas vezes, 

esconda esse fato dos outros e evite olhar para o próprio corpo.  

 Com relação a baixa autoestima 56,5% dos artigos 

apresentavam esse problema adaptativo, contudo, um estudo 

com 30 pessoas com estomias mostrou que, apesar das 

mudanças corporais, os pacientes continuavam com alta 

autoestima, devidoo apoio institucional e social, com destaque 

àconsulta de enfermagem, diálogo familiar e a troca de 

experiências entre as pessoas com estomias(RICARDO, 

SANTOS, PALERMO, 2018).  

 O isolamento social foi um achado em 43,5% dos artigos, 

entretanto, um estudo mostra que quanto maior o tempo de 

estomia, menores são as limitações referente a trabalho, lazer 
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e interação social, pois o processo adaptativo à estomia requer 

tempo (FERREIRA et al., 2017). 

 A distância do papel apareceu nesta pesquisa com 47,8% 

e 56,5% dos artigos da amostra apresentavam padrão 

ineficiente de solidão e relacionamento. Assim, após a 

construção da estomia, com a utilização da bolsa e os novos 

hábitos, a pessoa com estomia pode adotar comportamentos 

de distanciamento e isolamento social, afetando diretamente a 

sua qualidade de vida (RIBEIRO et al., 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

 A partir deste estudo foi possível identificar 38 problemas 

adaptativos, dentre eles 14 sendo novos problemas 

evidenciados na literatura, onde os principais foram: integridade 

da pele prejudicada, disfunção sexual, constrangimento, 

flatulência, odor desagradável, mudança no padrão alimentar, 

perturbação na imagem corporal, baixa autoestima, isolamento 

social e distanciamento do papel. 

 Conhecer esses problemas é primordial para que o 

enfermeiro possa intervir de forma precisa nos problemas que 

as pessoas com estomias enfrentam todos os dias. Diante 

desses problemas, cabe ao enfermeiro considerar a pessoa 

com estomia como um ser holístico, atentando para os aspectos 

biopsicossocial, para que ele possa identificar as fragilidades e 

potencialidades no processo de adaptação. 

 O enfermeiro tem um papel essencial nesse processo, 

principalmente no que tange a identificação dos fatores 

modificáveis, para assim promover uma melhor adaptação. 

 É necessário pesquisas futuras sobre intervenções 

relacionadas aos problemas identificados, para que assim o 
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enfermeiro possa melhorar a assistência para as pessoas com 

estomias. Vale ressaltar a importância de usar uma teoria de 

enfermagem para o fortalecimento da ciência da enfermagem e 

o embasamento para a prática assistencial.  
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RESUMO: O cuidado ao idoso no Brasil passa por grandes 
transformações, uma vez que a população está vivendo mais. 
Os profissionais da Estratégia Saúde da Família têm grande 
responsabilidade na assistência dessas pessoas, pois são eles 
a categoria que mais tem contato com os pacientes. Dentre as 
modalidades de atendimento está a consulta domiciliária, onde 
a equipe desloca-se até a casa do indivíduo, seja por 
necessidades pessoais, como dificuldade de locomoção, ou por 
questões diversas. Este artigo visa relatar a experiência de 
discentes de Graduação em Enfermagem na visita domiciliar a 
uma pessoa idosa residente em bairro periférico de uma capital 
do Nordeste do Brasil. A visita foi feita baseada nas etapas do 
Processo de Enfermagem, sendo realizado o histórico do 
paciente baseado em instrumentos e escalas para avaliação 
alimentar e de estado mental. Foram elencados diagnósticos de 
enfermagem, metas e intervenções a serem realizadas, porém, 
a última etapa do processo de enfermagem não pode ser 
realizada por questões de segurança da equipe.  
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INTRODUÇÃO 

 

A população mundial está envelhecendo e, em países 

em desenvolvimento, como o Brasil, é um grande desafio. Isto 

porque a cada ano que passa, a população brasileira se depara 

com o aumento de idosos no país, em decorrência das 

mudanças nas políticas econômicas, no padrão de vida e, 

principalmente, pelo desenvolvimento de políticas de saúde, 

com foco na longevidade e melhora da qualidade de vida 

(MIRANDA, 2016; OMS, 2015).   

 O aumento da população idosa faz com que mudanças 

econômicas e sociais, principalmente no que diz respeito aos 

sistemas de saúde, precisem ser implantadas em caráter de 

urgência, a fim de acompanhar as necessidades da parcela 

crescente da população com 60 anos ou mais (MIRANDA; 

MENDES; SILVA, 2016).   

 O processo de envelhecimento pode ser definido como o 

acúmulo de danos diversos às moléculas e células do 

organismo, levando ao aumento da suscetibilidade ao 

desenvolvimento de doenças de caráter crônico, bem como a 

redução na capacidade de desempenhar atividades, 

provocando limitações. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), estima-se que até 2050 existam mais de dois 

bilhões de idosos no mundo e que no Brasil tenha mais idosos 

do que crianças e adolescentes com idades inferiores à 15 anos 

(OMS, 2015; WHO, 2005). 

 O envelhecimento ativo, numa perspectiva positiva, que 

compreende qualidade de vida, bem-estar físico e mental 
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aumentam a expectativa de vida da população. Além disso, a 

participação social, política e econômica proporcionam à 

pessoa idosa autonomia e independência. Mas, para que isto 

seja possível, faz-se necessária a realização de ações, 

desenvolvidas pelas equipes de saúde na Atenção Básica (AB), 

onde o cuidado deve ser feito de forma integral, 

compreendendo o idoso e a família, integrando a assistência às 

Redes de Atenção à Saúde (BRASIL, 2006).  

 A Atenção Básica (AB) é definida como o conjunto de 

atividades de saúde voltada ao indivíduo e a comunidade, 

realizadas por equipe multidisciplinar, que visa a promoção e 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde. De acordo 

com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), que podem ser ou não 

Estratégia Saúde da Família, são indispensáveis à realização 

das ações de Atenção Básica nos municípios e no Distrito 

Federal (BRASIL, 2012). 

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

ampliação das ações e da oferta de serviços no campo da 

assistência, a atenção básica passa a ser considerada como a 

principal porta de entrada dos usuários ao SUS, e tem a 

finalidade de reordenar os serviços de saúde, garantindo o 

acesso universal e integral à todos os cidadãos (MELO, 2018).   

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) implantou a Saúde 

da Família como estratégia de estruturação da AB. Nesta, a 

equipe é composta médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Esta 

conformação foi ampliada, sendo integrada a equipe de Saúde 

Bucal, com o cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário 

ou técnico em higiene dental (BRASIL, 2012). 
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Além disso, também foi criado o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), integrando outras categorias 

profissionais, considerando as necessidades específicas  do 

território ao qual está inserido. Estes núcleos são compostos 

por equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada 

com as equipes de Atenção Básica e Estratégia Saúde da 

Família, com populações específicas, como por meio dos 

consultórios na rua, atuação das equipes ribeirinhas e fluviais, 

entre outros, e com o Programa Academia da Saúde (MELO, 

2018). 

 Dentro das ações da atenção primária em saúde está a 

visita domiciliar, atividade desenvolvida pela equipe de AB, e 

pode ser desempenhada por todos os profissionais da equipe. 

Consiste em modalidade de assistência à saúde que 

compreende conjunto de ações de prevenção, promoção à 

saúde, tratamento e reabilitação desenvolvidas no domicílio do 

indivíduo. Nesta, é garantida a continuidade do cuidado, bem 

como sua integração às Redes de Atenção à Saúde (RAS). 

Pode ser realizada de modo substitutivo ou complementar à 

atenção já prestada ao usuário e possibilita a integração ao 

ambiente domiciliar, bem como às relações familiares, tornando 

o cuidado mais humanizado (BRASIL, 2013).  

 Esta modalidade de cuidado foi estabelecida a partir das 

demandas e necessidades apresentadas pelos usuários do 

Sistema Único de Saúde e, principalmente, em decorrência ao 

envelhecimento da população. A Política Nacional de Atenção 

Domiciliar (2011) foi redefinida pelo Governo Federal no ano de 

2016, por meio da Portaria nº 825 de 2016, que estabelece que 

o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) tem como objetivo 

reduzir demanda hospitalar e período de internação, 

humanização da atenção e autonomia do usuário e a 
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desinstitucionalização e otimização de recursos (BRASIL, 

2016). 

 Nesse contexto, o enfermeiro é o profissional de maior 

contato com os pacientes, mesmo na realidade da atenção 

básica. Geralmente, são estes os profissionais que conseguem 

detectar mais precocemente as alterações de saúde dos 

usuários e, por isso, desempenham papel de destaque nesta 

modalidade de atenção (MIRANDA, 2016; SAVIETO, 2016). 

 O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) na 

resolução 358/2009 estabelece que os enfermeiros devem 

implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), ferramenta que baseia o cuidado prestado por estes 

profissionais, pois possibilita a organização do trabalho e a 

implementação do Processo de Enfermagem (PE). Este é a 

metodologia de trabalho do enfermeiro e permite a otimização 

do raciocínio clínico, diagnósticos, resultados e intervenções 

(COFEN, 2009).   

 O Processo de Enfermagem é dividido em cinco etapas: 

histórico do paciente, que compreende a anamnese e exame 

físico completo; diagnósticos de enfermagem; planejamento; 

intervenções e avaliação. Deve ser realizado de forma 

sistemática, sendo uma prática inerente à atividade do 

enfermeiro, sendo em instituições públicas ou privadas e 

precisa ser baseado em uma teoria de enfermagem (COFEN, 

2009). 

 O presente estudo teve por objetivo relatar a experiência 

de discentes de Graduação em Enfermagem, durante visita 

domiciliar a uma pessoa idosa. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência 

desenvolvido em abril de 2019, durante o estágio curricular da 

disciplina de Atenção Integral à Saúde II, realizado em Unidade 

de Saúde da Família em bairro periférico de uma capital do 

Nordeste do Brasil, por discentes do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Os dados foram coletados durante visita domiciliar 

realizada em abril de 2018, na qual foi aplicada o Processo de 

Enfermagem, baseado nas taxonomias da North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA-I), Nursing Outcomes 

Classifications (NOC) e Nursing Interventions Classification 

(NIC). Na ocasião da visita foi coletado o histórico do paciente, 

incluindo anamnese e exame físico completo, seguindo 

instrumento de coleta de dados fornecido pelos professores da 

disciplina e as orientações do caderno nº 19 da Atenção Básica. 

Foram aplicados o Mini-Exame de Estado Mental e o 

Instrumento de Avaliação de Alimentação (EAT-10).  

Os diagnósticos de enfermagem foram elencados, de 

acordo com a prioridade, os objetivos e as intervenções 

elencados dentro do PE. Ao retornar para a unidade de saúde, 

os achados foram passados para a médica, a enfermeira e a 

agente comunitária de saúde (ACS) responsáveis pela área, 

para implantação do cuidado. O plano de cuidados da paciente 

foi entregue à unidade e devidamente registrado no prontuário 

familiar. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A visita domiciliar realizada à uma pessoa idosa, contou 

com uma equipe composta por três estudantes, um professor e 

um agente de saúde. Chegando ao imóvel, foi identificado que 

duas residências ocupavam o terreno, sendo uma casa na 

frente, onde reside o filho e a nora da usuária, e outra nos 

fundos, onde morava a idosa e um filho adulto, que dizia ser 

cuidador da idosa. No prontuário familiar foi verificado que a 

última vez que a usuária e o cuidador foram à consulta na USF 

foi no ano de 2016 e que desde então estavam sem realizar 

acompanhamento de saúde.   

 

Anamnese - Idosa, sexo feminino, parda, 81 anos. É viúva, tem 

três filhos e se professa da religião católica. Mora em residência 

própria, em bairro periférico de uma capital do Nordeste do 

Brasil. Informou ter ensino fundamental incompleto e trabalhava 

como lavadeira antes de se aposentar. Recebe dois benefícios, 

mas não especificou valores. Atualmente recebe cuidados do 

filho mais novo, que tem mais de 40 anos de idade e reside com 

ela. A usuária relata ter boa convivência com outro filho, que 

mora próximo, porém, relata relacionamento conturbado com a 

filha. A paciente informou ter perda auditiva e que fazia uso de 

aparelho, mas que não gostava de usar e, depois que a pilha 

acabou, não quis mais usar. Informou fazer uso de Flumarin, 

Biotam, Cálcio e Dipirona (em caso de dor). Medica-se por 

conta própria, sem prescrição médica. Sobre as imunizações, 

referiu ainda não ter sido vacinada contra a Influenza na 

campanha de 2019. Relata ingesta hídrica apenas para tomar 

os medicamentos. É responsável pelo preparo da alimentação. 

Costuma comer café, pão, macarrão, feijão, frango. A paciente 
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relatou não comer carne bovina, linguiça, ovos e arroz, porque 

sente-se mal. Não sente dificuldades para mastigar e engolir os 

alimentos. As eliminações vesicais são realizadas 

normalmente, com maior frequência durante a noite, sem 

desconforto. Eliminações intestinais irregulares. Refere 

constipação com episódios de sangramento, devido fezes 

secas e endurecidas. Realiza a higienização corporal e oral de 

forma independente. Recebe visita de neta com frequência, que 

é quando pinta os cabelos e as unhas. Alega nunca ter fumado 

ou ingerido bebidas alcoólicas. Refere ter dificuldade para 

iniciar o sono, com padrão noturno, não faz uso de medicações 

para dormir, costuma descansar durante a tarde todos os dias. 

Relata sentir-se triste devido a dor nos ouvidos e cefaleia. Disse 

estar preocupada com o filho que reside com ela, referindo que 

ele depende dela para “não passar fome” e que ele é “doente 

mental”. A paciente alega não ter vida sexual ativa. Não realiza 

atividade física e/ou de lazer. Deambula sem auxílio dentro da 

residência, mas precisa de ajuda para andar em terrenos 

irregulares e locais mais distantes. Quanto à quedas, relatou ter 

caído várias vezes e que, em uma delas quebrou o punho e 

precisou fazer cirurgia. Disse ter medo de cair novamente. 

Algumas quedas ocorreram dentro de casa, outras no quintal e 

na rua e que, por isso, evita sair de casa. Antecedentes clínicos 

informados: Insuficiência Mitral. Antecedentes cirúrgicos: 

correção de fratura do punho esquerdo, devido a uma queda. 

Queixa atual: tontura, cefaléia, zumbido e dor no ouvido direito. 

As informações obtidas no prontuário mostraram que a paciente 

possuía um diagnóstico médico de Insuficiência mitral, com 

histórico de perda de peso e tosse. Realizado exame para 

investigar possível tuberculose, com resultado negativo.  
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Exame Físico - Ao exame físico, estado geral comprometido, 

consciente, alo, crono e autorientada, errou apenas a idade. 

Paciente comunicativa, colaborativa, memória anterior e 

recente parcialmente preservadas. Capaz de se comunicar 

verbalmente com clareza, coerência e compreensão. Aparência 

e comportamentos aceitáveis socialmente. Normocefálica, 

brevelínea, face atípica e simétrica, couro cabeludo íntegro e 

limpo, cabelos pintados. Olhos simétricos, pálpebra com 

oclusão completa, esclera branca, pupilas de tamanho 

inalterado, redondas e isocóricas, fotorreagentes, arco senil no 

olho direito, acuidade visual diminuída, não faz uso de óculos. 

Ausência de dentição em arco superior e inferior da cavidade 

oral, em uso de prótese. Mucosa úmida, normocorada, sem 

lesões; língua saburrosa. Acuidade auditiva bilateral diminuída 

e se recusa a usar aparelho auditivo. Linfonodos cervicais e 

axilares não-palpáveis e indolores. Mastigação e deglutição 

sem alterações ou queixas. Alimenta-se por via oral, sem 

auxílio. Tórax chato, com expansão torácica preservada. 

Eupneica, com frequência respiratória de 18 mrpm, ausculta 

pulmonar com murmúrios vesiculares presentes, diminuídos em 

ápice esquerdo. Hipocorada, respirando em O2 ambiente e 

saturando 98% de oxigênio. Avaliação cardíaca: ausculta em 

foco aórtico hipofonético, em 2T; pulmonar, tricúspide e mitral 

normofonéticos em 2T. Ritmo e frequência cardíaca normais, 

com 80 batimentos por minuto. Abdome flácido, com ruídos 

hidroaéreos presentes, percussão maciça em quatro 

quadrantes, palpação superficial e profunda sem massas e 

ausência de dor. Pele íntegra, sem sujidades, com turgor 

diminuído. Membros superiores e inferiores quentes e secos. 

Pulsos periféricos palpáveis, rítmicos e fracos. Musculatura 

eutrófica, força muscular preservada, tônus preservado, 
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coordenação motora presente, deambula sem auxílio. 

Circunferência da panturrilha 25 centímetros. Peso 42 Kg, 

emagrecida. Sinais vitais verificados: FC 80 bpm. PA sentada: 

170 X 100 mmHg. PA em pé: 160 X 90 mmhg. Temperatura 

axilar de 34,2ºC. FR 18 mrpm. SpO2 98%. 

 

Escalas aplicadas - Mini-exame de estado mental: escore 25 - 

1 a 4 anos de escolaridade; Instrumento de avaliação de 

alimentação (EAT-10): escore 3. 

 

Quadro 1. Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I 

Diagnóstico 
Fatores  

Relacionados 
Características  

definidoras 

Nutrição 
desequilibrada: 
menor do que as 
necessidades 
corporais 

Ingestão insuficiente  
Aversão ao alimento e perda de 
peso 

Volume de líquidos 
deficiente 

Ingestão de líquidos 
insuficiente e 
conhecimento 
insuficiente sobre 
necessidades de 
líquidos 

Alteração no turgor da pele, 
pele ressecada e perda de peso  

Constipação  
Hábitos alimentares 
inadequados e ingestão 
de líquidos insuficiente 

Dor ao evacuar, fezes formadas 
endurecidas e presença de 
sangue vermelho vivo nas 
fezes. 

Deambulação 
prejudicada 

Falta de 
condicionamento físico e 
medo de quedas 

Capacidade prejudicada de 
andar sobre superfícies 
irregulares, de subir e descer de 
calçadas e de subir escadas. 

Risco de quedas Dificuldade na marcha. - 

Interação social 
prejudicada 

Barreira ambiental, de 
comunicação e 
mobilidade prejudicada 

Função social prejudicada. 

Processos familiares 
disfuncionais 

Habilidades insuficientes 
para a solução de 
problemas 

Conflitos subsequentes, 
desconfiança, raiva, 
deterioração nas relações 
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familiares e habilidades de 
relacionamentos insuficientes. 

Tensão do papel de 
cuidador 

Condições físicas, 
isolamento social, 
padrão de disfunção 
familiar 

Apreensão quanto a 
capacidade futura para fornecer 
cuidados, fadiga, hipertensão, 
alteração do padrão de sono e 
conflito familiar. 

Fonte: NANDA-I 2018-2020. 

 

  Os diagnósticos foram inferidos baseados nas 

informações coletadas durante a visita domiciliar. Foram  

descritos neste artigo aqueles elencados como prioritários. O 

estado nutricional da idosa nos chamou atenção uma vez que 

ela apresentava-se desidratada, com perda de peso constante, 

constipação, episódios de fezes ressecadas e com sangue.  

  A deambulação prejudicada, por alteração da marcha, 

segundo a idosa, é o que a fez deixar de sair de casa, e alega 

medo de cair. Como existe o histórico de queda anterior, com 

fratura e necessidade de correção cirúrgica, a usuária evita ao 

máximo andar fora de casa. Este comportamento acabou por 

colocá-la em isolamento, uma vez que ela não interage com 

outras pessoas a não ser com os dois filhos homens e com a 

neta que a visita. 

  Também foi perceptível os “processos familiares 

disfuncionais”. A idosa tem relação conturbada com filha e nas 

informações coletadas com equipe fomos informados que a 

assistente social do NASF estava acompanhando o caso. A 

usuária mora vizinho ao filho, cuja esposa é proveniente de uma 

comunidade rival, usuária de crack e, segundo informações 

colhidas, comercializa drogas no local.  

  O diagnóstico de “tensão no papel do cuidador” foi 

elencado devido a apreensão percebida. A usuária se preocupa 

com o filho mais novo, que se diz cuidador dela. Porém, foi 
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relatado que ele tem problemas mentais e abuso de álcool, fato 

confirmado pela equipe da área.  

  Com as informações coletadas, foram estabelecidas as 

metas, resultados esperados e, ainda, as intervenções a serem 

realizadas. O primeiro ponto estabelecido foi conversar com a 

equipe médica da área, a fim de agendar consulta ou visita 

domiciliar para avaliação da otalgia, vertigem, perda de peso, 

fraqueza muscular e, ainda, descartar ou confirmar o 

diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Se confirmado, 

iniciar tratamento farmacológico e encaminhar usuária para 

especialista, dentro da rede de atenção à saúde. Outro ponto 

estabelecido e que foi realizado durante a visita foi o 

preenchimento da caderneta da pessoa idosa com as 

informações de saúde. Estabelecemos como meta, em visita 

subsequente a aplicação da vacina contra influenza. 

  Outras intervenções propostas foram: orientar sobre 

alimentação e ingesta hídrica; encaminhar usuária para 

nutricionista da equipe do NASF; agendar consulta ou visita 

domiciliária da quipe de odontologia da USF para a idosa e o 

filho que mora com ela; verificar possibilidade da realização de 

acompanhamento com fisioterapeuta e/ou educador físico para 

melhorar o condicionamento físico e possibilitar mais segurança 

para a idosa deambular.  

  Após realizar intervenções pontuais durante a visita, 

elencamos como prioridade, no retorno à unidade de saúde, a 

solicitação para acompanhamento de assistente social (CRAS). 

É uma idosa em situação de vulnerabilidade e que não tem 

qualquer rede de apoio. Ao conversar com o serviço social 

verificamos que o contexto familiar era bastante complexo. 
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Quadro 2. Resultados de Enfermagem 

Diagnóstico Metas 

Nutrição 
desequilibrada: 
menor do que as 
necessidades 
corporais 

Estado Nutricional: 
Ingestão Alimentar 

Ingestão de nutrientes insuficiente para 
atender às necessidades metabólicas. 

Conhecimento: 
controle do 
distúrbio alimentar 

Aumentar a extensão da compreensão 
sobre um distúrbio alimentar, seu 
tratamento e a prevenção da 
progressão e complicações da doença. 

Volume de líquidos 
deficiente 

Hidratação 
Água adequada nos compartimentos 
intra e extracelular do corpo.” 

Constipação  
Eliminação 
intestinal 

Formação e evacuação das fezes. 
 

Deambulação 
prejudicada 

Locomoção: 
Caminhar 

Ações pessoais para caminhar de um 
lugar para outro de forma 
independente, com ou sem dispositivo 
de auxílio 

Marcha 
Habilidade em caminhar com o 
alinhamento corporal correto, com ciclo 
de marcha suave e a um ritmo estável. 

Processos 
familiares 
disfuncionais 

Funcionamento 
Familiar 

Capacidade de uma família em 
atender às necessidades de seus 
membros durante as transições de 
desenvolvimento, deterioração nos 
relacionamentos familiares e 
habilidades de relacionamentos 
insuficientes. 

interação social 
prejudicada 

Envolvimento 
Social 

Interações sociais com pessoas, 
grupos ou organizações. 

Risco de quedas 

Marcha 

Melhorar habilidade em caminhar com 
o alinhamento corporal correto, com 
ciclo de marcha suave a um ritmo 
estável. 

Aptidão física 
Auxiliar paciente no desempenho de 
atividades físicas com vigor. 

Tensão do papel 
de cuidador 

Condições físicas, 
isolamento social, 
padrão de 
disfunção familiar 

Apreensão quanto a capacidade futura 
para fornecer cuidados, fadiga, 
hipertensão, alteração do padrão de 
sono e conflito familiar 

Insônia 
Estressores, 
cochilos frequentes 
durante o dia 

Dificuldade para manter o sono, 
energia insuficiente, insatisfação com o 
sono e padrão de sono não 
restaurador 

Fonte: Classificação dos resultados de enfermagem: mensuração dos resultados em 
saúde, 2016. 
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 Das metas estabelecidas, destacamos a nutrição como foco 

principal, uma vez que a paciente estava emagrecendo e sem 

motivo aparente. Outro ponto de atenção é na deambulação 

prejudicada e o risco de quedas. A paciente se isolou em casa, 

além do problema auditivo, a qual recusa usar o aparelho para 

suprimento do déficite, por ter medo de cair novamente e, desta 

forma, deambula apenas dentro de casa, uma área pequena, 

com 4 cômodos. Assim, ela perde a força muscular e fica mais 

fadigada quando tenta fazer algum esforço físico.  

 

Quadro 3. Intervenções de Enfermagem 

Diagnóstico 
Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades 

corporais 

Assistência para Ganho de Peso – Facilitação do ganho de peso corporal. 

• Encorajar o aumento de injesta calórica; 

• Orientar sobre formas de aumentar a ingesta calórica; 

• Ensinar paciente e familiares o planejamento das refeições, conforme 
apropriado; 

• Ensinar paciente e familiares a comprar alimentos de baixo custo nutritivos. 

Aconselhamento nutricional – uso de um processo interativo de ajuda com foco 
na necessidade de modificação da dieta 

• Estabelecer relação terapêutica baseada na confiança e respeito; 

• Facilitar a identificação de comportamentos alimentares a serem mudados; 

• Fornecer informações, quando necessário, sobre a necessidade de saúde 
para uma modificação na dieta; 

• Discutir sobre o que o paciente gosta ou não de comer; 

• Discutir as necessidades nutricionais e as percepções do paciente da dieta 
prescrita recomendada. 

Controle da Nutrição – Fornecimento e promoção de uma ingestão equilibrada de 

nutrientes 

• Determinar padrão nutricional do paciente e a capacidade de atender as 

necessidades nutricionais; 

• Identificar alergias ou intolerâncias do paciente; 

• Determinar as preferências alimentares; 

• Fornecer uma seleção de alimentos, enquanto oferece uma orientação sobre 

escolhas mais saudáveis.  
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Diagnóstico Volume de líquidos deficiente 

Controle hídrico – Promoção do equilíbrio hídrico e prevenção de complicações 

decorrentes de níveis anormais ou indesejados de líquidos. 

• Monitorar estado de hidratação; 

• Monitorar sinais vitais, conforme apropriado; 

• Monitorar estado nutricional; 

• Oferecer líquidos.  

Diagnóstico Constipação  

Controle de Constipação/Impactação – Prevenção e alívio da 

constipação/impactação. 

• Identificar fatores que possam causar ou contribuir para a constipação; 

• Incentivar o aumento da ingestão de líquidos; 

• Orientar paciente/família sobre dieta sobre dieta com alto teor de fibras, 

conforme apropriado; 

• Aconselhar paciente a consultar médico se constipação persistir. 

Diagnóstico Deambulação prejudicada 

Controle de Energia – Regulação do gasto de energia para tratamento ou 

prevenção de fadiga e otimização das funções. 

• Avaliar condição fisiológica do paciente quanto a deficiências que resultem 

em fadiga no contexto de idade e desenvolvimento; 

• Encorajar a verbalização dos sentimentos sobre as limitações; 

• Determinar qual e quanta atividade é indicada para aumentar a resistência 

física; 

• Monitorar a resposta cardiorrespiratória à atividade (ex: taquicardia, outras 

arritmias, dispneia, palidez, pressão arterial e frequência respiratória). 

Controle do ambiente – Manipulação do ambiente do paciente visando o benefício 

terapêutico, apelo sensorial e bem-estar psicológico.  

• Criar ambiente seguro para o paciente; 

• Identificar necessidades de segurança do paciente, com base no nível de 

função cognitiva, física e no histórico de comportamento; 

• Remover perigos ambientais (ex: tapetes soltos, mobília pequena que não 

seja fixa); 

Diagnóstico Risco de quedas 

Prevenção contra quedas – Instituição de precauções especiais em pacientes em 

risco de ferimentos devido à queda 

• Identificar déficits cognitivos ou físicos do paciente que podem aumentar o 

potencial de quedas em um ambiente específico; 
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• Identificar comportamentos e fatores que afetam o risco de quedas; 

• Rever o histórico de quedas com o paciente e sua família; 

• Identificar as caractetísticas do ambiente que podem aumentar o potencial 

de quedas (ex: assoalhos escorregadios e escadas abertas); 

• Educar familiares sobre os fatores de risco que contribuem para as quedas e 

como podem diminuir estes riscos. 

Controle do Ambiente: Segurança – Monitoramento e manipulação do ambiente 

físico para promoção da segurança. 

• Identificar os riscos de segurança no ambiente; 

• Identificar as necessidades de segurança do paciente com base no 

funcionamento físico e cognitivo, além do histórico de comportamento; 

• Fornecer ao paciente os números de emergência (ex: serviço móvel de 

urgência). 

Diagnóstico Interação social prejudicada 

Melhora da socialização – Facilitação da capacidade de uma pessoa de interagir 

com os outros. 

• Encorajar maior envolvimento em relacionamentos já estabelecidos; 

• Encorajar atividades sociais e comunitárias; 

• Promover o compartilhamento de problemas com os outros; 

• Encorajar o uso de dispositivos auxiliares de deficits sensoriais, como uso de 

óculos e/ou aparelho de audição; 

• Solicitar e esperar comunicação verbal; 

• Encorajar paciente a mudar de ambiente, como sair para fazer caminhadas 

ou ir à igreja, etc.  

Diagnóstico Processos familiares disfuncionais 

Promoção da integridade familiar – Promoção da coesão e da união familiar. 

• Estabelecer relação de confiança entre os familiares; 

• Determinar a compreensão fa família a respeito das circunstâncias; 

• Identificar prioridades conflitantes entre familiares. 

Diagnóstico Tensão do papel de cuidador 

Melhora do Enfrentamento – Facilitação de esforços cognitivos e comportamentais 

para controlar estressores, mudanças ou ameaças percebidas que interfiram no 

atendimento às demandas da vida e papéis. 

• Auxiliar paciente a resolver problemas de forma construtiva; 

• Avaliar o impacto da situação de vida do paciente sobre os papéis e 

relações; 

• Encorajar domínio gradual da situação; 
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• Encorajar a paciência no desenvolvimento de relações; 

• Auxiliar o paciente a identificar os sistemas de apoio disponíveis. 

Fonte: Classificação das intervenções de enfermagem, 2016. 

 

Na visita, tivemos algumas dificuldades, pois, além da 

idosa ter problemas de audição, a visita não havia sido 

combinada previamente com a família. Além disso, o cuidador 

não sabia falar com clareza sobre o dia-a-dia da família e, 

também, não tinha conhecimento sobre as condições de saúde 

da mãe.  

As intervenções elencadas foram pensadas para 

desenvolvimento pela equipe multidisciplinar do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) e para a médica da área, pois 

estrapolavam a atuação do enfermeiro. Algumas das 

intervenções foram possíveis de serem implementadas no 

momento da primeira visita. Porém, não foi possível retornar ao 

local, tampouco realizar o acompanhamento da idosa para 

verificar se as metas estabelecidas pelo PE foram alcançadas. 

O plano completo foi entregue à equipe da USF e do NASF.  

Em reunião com enfermeira e agente de saúde da área 

e com a assistente social do NASF, a orientação foi não retornar 

à residência da idosa por questão de segurança da equipe, uma 

vez que o local passa por conflito de facções criminosas. 

 

CONCLUSÃO  

 

Este foi um caso bastante complexo que acompanhamos 

durante o estágio na Atenção Básica. Infelizmente, por 

questões de segurança, fomos orientados pela equipe da área, 

juntamente à assistente social do NASF, a não retornar para 

avaliação da usuária. Por ser uma área precária da cidade, com 
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constantes brigas de facções criminosas, tráfico de drogas e, 

pelo fato de a nora da idosa ser suspeita de estar envolvida 

nestas atividades, nós estaríamos expostos a riscos.  

Sempre nas aulas sobre primeiros socorros e situações 

de urgência, os profissionais da saúde devem observar a cena 

e ver se é seguro implementar o cuidado. Este foi o primeiro 

caso que vimos na prática este tipo de situação. Por mais que 

fosse necessário prestar a assistência, precisamos ponderar o 

risco. Desta forma, a última etapa do processo de enfermagem, 

a avaliação, para verificar quais metas foram alcançadas e, 

assim, estabelecer novo plano, não pode ser realizada. 

Portanto, o processo de enfermagem não pode ser aplicado em 

sua totalidade.  

 Nos reunimos com a equipe da unidade e com o NASF para 

esclarecimento dos problemas pré-existentes neste caso, e 

passamos todas as informações coletadas, percepções e 

cuidados implementados durante a primeira visita.  

 A pessoa idosa deste caso, foi acompanhada por 

profissionais e discentes, buscando promover uma assistência 

segura. Uma experiência de grande importância para a 

formação, pois, foi possível vivenciar a atuação do enfermeiro 

na atenção básica e elaborar o plano de cuidados a uma 

paciente complexa.  
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RESUMO: O Protocolo “Onda Vermelha” é um conjunto de 

ações dentro do Centro Cirúrgico (CC) para abordagem rápida 

de pacientes em morte iminente. O objetivo deste estudo é 

analisar a vivência de profissionais que atuam no intra-

operatório de cirurgias de emergência utilizando o protocolo 

“Onda Vermelha”. Trata-se de um estudo de caso de 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em um hospital 

localizado em Belo Horizonte, por meio de entrevista a 16 
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profissionais que atuam diretamente na assistência cirúrgica. 

Identificou-se durante a pesquisa que o Protocolo “Onda 

Vermelha” apresenta situações diversas, sempre de gravidade 

extrema e que envolve toda a equipe. A morte do paciente; o 

estresse; o cenário inseguro e a falta de preparo da equipe 

cirúrgica; a ausência de definição de tarefas/ funções para cada 

membro da equipe; a dificuldade em cumprir o plano de 

cuidado; o aumento dos eventos adversos; o risco à saúde do 

trabalhador; a transferência do cuidado fragmentada; a falta de 

comunicação efetiva; a falta de organização do processo de 

trabalho e a falta de controle do fluxo de pessoas no CC foram 

problemas levantados pelos participantes. É necessário 

múltiplas ações, a fim de alcançar meios para a organização e 

a aplicação de princípios de cirurgia segura na situação de 

emergência com comunicação efetiva. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Qualidade da 

Assistência à Saúde. Centro Cirúrgico Hospitalar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A mortalidade por causas externas está em crescente 

aumento nos últimos anos. Estas são representadas por 

homicídios, acidentes de trânsito, quedas, atropelamentos, 

entre outras. Configuram-se como importante problema de 

saúde pública. Diariamente, mais de 14 mil pessoas morrem no 

mundo em decorrência de trauma, resultando em um percentual 

de mais de 9% das mortes por ano. Estimativas apontam que 

acidentes de trânsito são responsáveis por 24% das causas de 

óbito, seguidos de 16% de suicídios, 14% de quedas e 10% de 

homicídios (OMS, 2014; PREIS et al., 2018). 
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No Brasil, as causas externas ocupam o terceiro lugar de 

causa de óbito, com registro de cerca de 18.223 nos hospitais 

do Sistema Único de Saúde (SUS) (DATASUS, 2019). Os 

hospitais referência para urgência e emergência recebem essas 

demandas de pacientes vítimas de causas externas para a 

realização de tratamento e/ou reabilitação (MELO; SÁ; 

SOBRINHO, 2016). Como se trata de um atendimento 

complexo é necessário estratégias que garantam uma 

assistência de qualidade, baseada em evidências científicas, 

como o Protocolo “Onda Vermelha”.  

A “Onda Vermelha” é um protocolo que foi implantado em 

novembro de 2004 no Hospital João XXIII da Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), fruto da 

experiência e da inquietação dos profissionais em face da alta 

mortalidade apresentada por pacientes vítimas de traumas 

graves. Consiste na adaptação do protocolo internacional 

“Manobra de Mattox”. Criado em 1986 por Kenneth Mattox, 

cirurgião norte-americano preconiza a realização de 

toracotomia (abertura torácica no quinto espaço intercostal 

ântero-lateral), para uma abordagem direta ao sangramento, 

por meio de um clamp na artéria aorta descendente. Este 

procedimento divide o corpo do paciente em duas partes, 

garantindo a circulação do sangue para o encéfalo, coração e 

pulmões por um período limitado (FHEMIG, 2015). 

O Protocolo “Onda Vermelha” requer o emprego de um 

conjunto de ações médicas e administrativas que objetiva, 

prioritariamente, a abordagem dentro do Centro Cirúrgico (CC) 

em pacientes cuja condição implique em morte iminente, ao 

invés deste atendimento ser em sala de emergência, no pronto 

socorro, conforme concebido originalmente pela Manobra de 

Mattox (GONÇALVES et al., 2017).  
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Quando um paciente com trauma chega no hospital 

aciona-se um alerta sonoro para a “Onda Vermelha” e os 

profissionais se mobilizam para o atendimento imediato ao 

paciente no CC. O atendimento é composto por seis etapas.  Na 

etapa um é realizada a abordagem pela equipe de trauma 

segundo os princípios da Advanced Trauma Life Support 

(ATLS®). Nas etapas dois e três ocorre a disponibilização de 

hemoderivadospelo banco de sangue em poucos minutos, de 

duas bolsas de concentrado de hemácias “O” negativo, sem a 

necessidade de teste de tipagem. Na etapa quatro, após os 

procedimentos cirúrgicos terem sido realizados para as lesões 

mais graves, é feito o controle da hemorragia e do dano. Já na 

etapa cinco, o paciente é transferido para a sala de recuperação 

pós-anestésica ou para a Unidade de cuidados intensivos. Se 

necessário, ocorrem intervenções cirúrgicas em etapas 

seguintes, após estabilização do paciente na etapa seis 

(GONÇALVES et al., 2017; FHEMIG, 2015). 

Sendo assim, este estudo tem por objetivo analisar a 

vivência de profissionais que atuam no intra-operatório de 

cirurgias de emergência utilizando o protocolo “Onda 

Vermelha”.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caso único de abordagem 

qualitativa, a qual permite uma aproximação da realidade, 

incorporando a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, relações e estruturas sociais 

(MINAYO, 2014; YIN, 2015). 

O método de estudo de caso, vem sendo utilizado em 

pesquisas, tanto em disciplinas tradicionais, como a psicologia 
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e a antropologia, quanto nas áreas com orientação prática, 

como administração pública, educação e enfermagem. 

Independente do campo que o utiliza, a necessidade da 

pesquisa de estudo de caso surge do desejo de compreender 

fenômenos sociais complexos e contemporâneos inseridos em 

contextos reais, sejam eles individuais, organizacionais, sociais, 

políticos ou de grupos (YIN, 2015). 

A pesquisa foi realizada em um hospital localizado em 

Belo Horizonte, Minas Gerais, no período de 14 de maio a 17 

de julho de 2014. O estudo foi executado em duas fases: 1) 

observação direta de no mínimo um procedimento cirúrgico de 

cada especialidade, com registros em diário de campo; 2) 

entrevistas em profundidade com os participantes da pesquisa 

utilizando roteiro semiestruturado.  

Os participantes da pesquisa são membros da equipe 

multiprofissional que atuam no CC, selecionados de forma 

aleatória, por meio de sorteio. Os critérios de inclusão utilizados 

foram: atuar no hospital por no mínimo um ano e trabalhar no 

CC e em unidades assistenciais e de suporte ao ato cirúrgico. 

Para os profissionais que ocupam cargos de chefia, foram 

entrevistados os que estavam em exercício independente do 

tempo, haja vista a rotatividade nestes cargos. Os critérios de 

exclusão foram: estar de férias ou licença. 

O estudo foi desenvolvido com 16 participantes que 

atuam internamente na sala operatória durante o intraoperatório 

e diretamente na assistência cirúrgica ao paciente, escolhidos 

por meio de sorteio e indicação de outros profissionais.  

As entrevistas foram realizadas de acordo com a 

disponibilidade dos profissionais. Estão identificadas de acordo 

com a sequência em que foram realizadas pela letra “E” (de 

entrevista), de acordo com os exemplos: E1, E2... E16. 



PROTOCOLO “ONDA VERMELHA”: VIVÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM 

NO INTRA-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA 

 
 

A análise dos dados foi realizada com base no referencial 

de Bardin (2016), empregando-se a técnica da análise de 

conteúdo temática, tendo em vista a análise dos “significados” 

pronunciados pelos entrevistados da pesquisa no que se refere 

à cirurgia segura. A análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2016) se configura em três pólos cronológicos: primeira fase 

(pré-análise, sistematizar as ideias iniciais com a transcrição 

das entrevistas); segunda fase (exploração do material, leitura, 

codificação e categorização das entrevistas); terceira fase 

(tratamentos dos resultados, inferências e interpretação de 

acordo com os objetivos e descobertas). 

A pesquisa foi aprovada pela Câmara do Departamento 

de Enfermagem Aplicada da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal de Minas Gerais (ENA/EEUFMG), pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do hospital sob o Parecer 07/2014 

e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Minas Gerais (COEP/UFMG) sob o Parecer nº 619.723 em 

16/04/2014 e CAAE 28460314.9.0000.5149. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando se aciona a sirene na portaria do hospital, é 

desencadeado nos diversos setores um movimento pelos 

profissionais para atender o paciente da “Onda Vermelha”. Esse 

som tem um significado simbólico para os profissionais, 

podendo indicar agilidade, mas também estresse e incertezas. 

Durante a entrevista com uma das participantes, em uma 

sala operatória que não estava sendo utilizada, a sirene soou. 

Ela logo ouviu, mas a pesquisadora não. Essa somente ouviu 

depois que a profissional indicou que estava ouvindo algo. Para 

a pesquisadora, parecia ser um equipamento apitando de 
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longe, muito sutil. Questionou se o barulho era baixo, segundo 

ela não, era porque a porta estava fechada. Ela identificou a 

sirene logo no início porque seus sentidos estavam aguçados 

para o som, marcando o início de um processo de trabalho que 

a envolve. A entrevista foi interrompida e a profissional saiu 

correndo para o pronto socorro, para ver se era um paciente 

cirúrgico. A pesquisadora quando saiu do CC, avistou um corre-

corre em direção ao “Poli 9” (sala de emergência cirúrgica). A 

profissional já estava voltando e disse que era um paciente 

vitima de arma de fogo no crânio. Olhando para dentro da sala 

a pesquisadora visualizou somente os pés do paciente em meio 

a uma grande quantidade de profissionais e dois 

acompanhantes que saíram apressados pela porta do “Poli 9”, 

onde o paciente se encontrava. Aquela situação desencadeou 

grande movimentação no local, tanto dos profissionais quanto 

dos pacientes para visualizar alguma coisa. A profissional disse 

que a entrevista poderia ser retomada, que o neurologista havia 

avaliado o paciente e não entrariam com ele no CC porque o 

óbito já havia sido constatado. A “Onda Vermelha” apresenta 

situações diversas, sempre de gravidade extrema e que 

envolve toda a equipe, sendo uma situação rotineira por se 

tratar de um hospital referência para urgência e emergência. 

A morte no cenário de atendimento pela “Onda 

Vermelha” é algo comum, que faz parte do cotidiano dos 

profissionais. Estes relatam que a maior parte dos pacientes 

atendidos na emergência geralmente evolui a óbito, devido à 

sua gravidade. Isso, segundo os profissionais, faz com que na 

“Onda Vermelha” não ocorram incidentes, o óbito é natural. Por 

outro lado, relatam que todos os procedimentos necessários 

para manter a vida são realizados. 
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Grande parte dos pacientes da onda morre. 

Quando vêm para cá, estão gravíssimos! (E12). 

 

As situações de emergência acontecem a qualquer 

momento, com qualquer pessoa e de forma inesperada. A maior 

parte dessas situações, mesmo com todo o avanço tecnológico, 

leva o sujeito a se tornar objeto de manipulação dos 

profissionais, tanto na tentativa de salvá-lo quanto de preparar 

seu corpo inerte após a morte. Um estudo apontou que a 

maioria das mortes cirúrgicas em admissão de pacientes por 

situações de urgência e emergência são provenientes de 

trauma, sendo a principal causa de óbito em decorrência de 

lesões na cabeça. A elevação da mortalidade foi associada a 

cirurgias de emergência, em detrimento das intervenções 

cirúrgicas eletivas. Destaca-se a importância da qualidade do 

atendimento para minimizar as estimativas de mortalidade, 

mediante avaliação dos seguintes aspectos: atraso na 

admissão das cirurgias, demora na transferência para o CC, 

escassez de sangue e hemoderivados, poucos leitos de terapia 

intensiva e atendimento deficiente da equipe (BINDROO; 

SARAF, 2015). 

Os termos relatados pelos profissionais ao se referirem 

a “Onda Vermelha” e como é vivenciá-la indicam um processo 

permeado por uma carga elevada de estresse. É um momento 

de lidar com o imprevisível, com o inesperado, mas o trabalho 

continua e outros pacientes chegarão para serem atendidos. 

 
[...] onda é uma adrenalina. O paciente está 

chegando, você não sabe o que tem. Sabe que é 

grave e que tem que correr! Se entrou como onda, 

é risco e o propósito é salvar, é salvar. Cada um 

fazendo a sua parte, o melhor que pode, da forma 
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mais segura e mais competente possível. É o 

paciente que está precisando de você mesmo 

[ênfase]. [...] Não pode errar, não pode passar, é 

naquela hora! Isso que é uma onda. É uma luta 

(pausa). Correria contra a morte! [...] (E31). 

 

[...] não é um cenário agradável. No geral, é muito 

estresse. [...] O paciente está em risco eminente 

de morte ou às vezes já entra morto, eles querem 

ressuscitar (E29). 

 

Há clareza quanto à gravidade dos pacientes que 

chegam pela onda e, de certa forma, uma relativização do que 

seja segurança, pois naquele momento a vida está em jogo 

mais que o risco de uma infecção ou outro risco qualquer. As 

metáforas:“adrenalina”, “uma luta” e “correria contra a morte”, 

que emergiram do discurso dos profissionais, remetem ao caos.  

O erro, no contexto da “Onda Vermelha”, pode significar 

a vida do paciente, conforme mencionado por E31. A 

Classificação Internacional de Segurança do Paciente 

(International Classification for Patient Safety – ICPS) da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) aborda os principais 

termos da área. Nesse documento, erro é, por definição, não 

intencional. Uma falha ou aplicação incorreta na execução de 

um plano almejado. Ocorre por fazer errado (erro de ação) ou 

por falhar em fazer a coisa certa (erro de omissão) na fase de 

planejamento ou na execução (OMS, 2009). 

Considerando esse conceito e que a “Onda Vermelha” 

tem um caráter de imprevisibilidade, por mais que haja um 

protocolo, os profissionais têm apresentado dificuldades em 

cumpri-lo, de executar um plano para avaliar a assistência 

posteriormente. A ocorrência de morte da maior parte dos 

pacientes não pode ser considerada falha no plano de salvar 
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vidas. Por outro lado, não se deve desconsiderar este desfecho 

final – o óbito – como uma possível execução de um conjunto 

de planos não executados de forma adequada. Há necessidade 

de se analisar melhor este cenário de emergência para melhor 

clarificar o termo erro. 

Ademais, por vezes há uma falta de sincronia no 

atendimento, dependendo de quem está na equipe. 

 
[...] chega uma onda, fica aquela confusão! Não 

sabe quem é que vai buscar o sangue, pegar o 

acesso do paciente, auxiliar o anestesista, quem 

vai abrir o material. Ficam três pessoas abrindo o 

material e ninguém com o anestesista. Todo 

mundo quer fazer, quer ajudar e acaba não tendo 

organização (E8). 

 
Na onda, menos gente com qualidade é melhor de 

que muita gente sem qualidade. [...] já atendi onda 

eu e mais um e foi perfeito. Entra cinco e ficam 

batendo, vou pegar e você pega junto [...] Não é 

sincronizado todo dia direitinho não! (E31). 

 

Observou-se que os procedimentos na “Onda Vermelha” 

são feitos concomitantemente. Assim que o paciente entra na 

sala, enquanto um ou mais cirurgiões começam a se 

paramentar, outros cirurgiões e demais profissionais, residentes 

e acadêmicos colocam somente a máscara, luva estéril e 

começam a ajudar na cirurgia. Os anestesistas colhem 

amostras de sangue para análise, a circulante leva as amostras 

para o serviço de hemoterapia. Outros puncionam acesso, 

fazem a monitoração, abrem campos e materiais e vão à 

farmácia, devido à falta de materiais nos kits (que deveriam 
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estar completos). Ou seja, cada um realiza alguma ação, nem 

sempre em sincronia e ordem. 

Durante a observação do atendimento de uma “Onda 

Vermelha”, havia no mínimo dez pessoas na sala. Não foi 

observada a comunicação sobre as condutas com o paciente; 

notou-se que, nessas situações, não se tem um plano definido. 

Cada um foi identificando o que seria necessário e tomaram a 

posição que não estava ocupada por ninguém na cirurgia. 

Apenas o anestesista dizia o que estava fazendo em voz alta, 

comunicando-se com a equipe. Quando todos estavam 

realizando suas funções, a agitação diminuiu e os profissionais 

não paramentados saíram e foram fazer a escovação das mãos 

e braços e se paramentar. Havia, nesse contexto, muitos 

curiosos, que também tentavam ajudar. Por exemplo, uma 

residente tentava puncionar um acesso central, a outra apenas 

observava, demonstrando o deslocamento dos profissionais de 

outras salas para a sala da emergência. 

Para além da curiosidade, segundo os relatos, é do perfil 

do profissional do trauma essa vontade de ajudar na 

emergência. Por um lado, há algum benefício, pois são 

necessários mais profissionais do que aqueles que estão à 

disposição da Onda a cada plantão (circulante e anestesistas 

de stand by). A responsabilidade de organização da sala 

operatória no hospital em estudo é do profissional enfermeiro 

supervisor, que, por vezes, entra em conflito para controlar o 

quantitativo de pessoas em sala operatória. 

 
Quando estou no plantão, fica na sala da onda: 

técnico de enfermagem, anestesista e quem está 

envolvido na cirurgia. Curiosos? Podem aguardar 

do lado de fora. Aquilo não é teatro! Quando eu 

entrei, não estava acostumada, permitia. Hoje não 
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deixo! Muita gente entra escondido. É engraçado! 

[...] Já tive brigas dentro de sala de onda com 

acadêmico e residente. Hoje é mais organizado. 

Mas não deixa de ser um tumulto. Não tem 

segurança (E26). 

 
Posso estar aqui tranquila com você, toca a 

campainha, se tem dois [anestesistas de plantão], 

como funciona? Um fica para a onda e o outro faz 

um caso. [...] aí um cirurgião, quer fazer um caso, 

vai ter que aguardar! [...] tem um [anestesista] de 

stand by para a onda vermelha (E9). 

 

No CC em questão, não havia uma sinalização visual 

restringindo o número de pessoas na sala de emergência e uma 

política clara em relação ao fluxo de pessoas e equipamentos. 

Um estudo realizado analisou o fluxo de pessoas dentro 

da sala operatória e identificou como causa principal da 

circulação das pessoas a falta de funções definidas na equipe 

cirúrgica. Além da política explícita para todos, um fator que 

contribui para o acesso à sala operatória é a hierarquia 

(SIMONS et al., 2014). Os autores concluíram que o cirurgião é 

o principal responsável pela redução do fluxo durante a cirurgia.  

Na realidade do hospital em estudo, observou-se que 

essa função fica delegada à enfermeira supervisora, mas caso 

o cirurgião permita a presença de algum aluno, por exemplo, a 

função que ele tem na condução da cirurgia exerce maior força 

de autoridade do que a função exercida pelo enfermeiro 

supervisor, prevalecendo a decisão do cirurgião. Segundo o 

participante E26, quando era recém-contratado, pela 

inexperiência, deixava a sala operatória cheia de pessoas, mas, 

atualmente, não permite. Porém, pela observação em campo 

desse mesmo profissional e pelo conjunto dos relatos ficou 
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evidente que os supervisores de enfermagem, além de não 

terem “voz” ativa para este controle, não têm tempo de se 

preocupar com essa situação, devido à sobrecarga de tarefas 

durante o atendimento da emergência.  

Uma das causas do tumulto em sala operatória em 

atendimento à “Onda Vermelha” elencada pelos participantes 

consideraram o ambiente como um cenário excitante para 

quem está aprendendo. 

 
[...] como é um hospital escola... Aquilo ali é um 

cenário maravilhoso. Pra quem está de fora 

olhando, é maravilhoso você vê o coração do cara 

pra fora, as tripas dele toda de fora do outro lado 

(E26). 

 

Existem medidas de apoio para monitorar o fluxo de 

profissionais, como a fixação de um contador de porta e de um 

sinal de alerta na sala operatória em forma de lembrete 

constante aos profissionais. Com o uso dessas medidas, 

intenciona-se a criação de um senso comum de 

responsabilidade da equipe e a liderança do cirurgião (SIMONS 

et al., 2014). 

Contudo, para se adequar à realidade sugere-se um 

trabalho que aprofunde a causa do tumulto na situação de 

emergência e um debate entre profissionais e estudantes. Para 

tal finalidade, os gestores e profissionais do hospital podem 

utilizar várias ferramentas e técnicas de gerenciamento da 

qualidade, como, por exemplo, o diagrama Espinha de Peixe, 

que permite sistematizar as causas de determinado problema 

no sentido de proporcionar o estabelecimento de oportunidades 

de melhorias.  
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O cenário de insegurança se intensifica em uma situação 

de catástrofe, de desastres com múltiplas vítimas. Torna-se 

necessário todo um planejamento, bem como a qualificação 

adequada dos profissionais da rede de serviços externos e da 

rede intra-hospitalar para atendimento destes casos. É 

necessário fazer simulação para planejamento de grandes 

eventos. 

 
A copa do mundo é que fez a medicina em Belo 

Horizonte discutir medicina de catástrofe [...] o 

tripé principal na Emergência, é o pronto socorro, 

CTI e bloco cirúrgico. Nós participamos ativamente 

do plano de atendimento às catástrofes no 

hospital. Tivemos experiências de pequena monta, 

na copa das confederações, na queda do viaduto 

agora da Pedro I e três simulados que envolveram 

a cidade em que a experiência foi muito positiva 

(E21). 

 

Durante a coleta de dados da pesquisa estava 

acontecendo no Brasil a Copa do Mundo de futebol. A 

Secretaria Estadual de Saúde (SES), em parceira com o 

governo francês, promoveu algumas simulações de catástrofe 

na capital de Minas Gerais. Os profissionais do Corpo de 

Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar e Civil e 

de alguns hospitais participaram do simulado, dentre eles o 

hospital. Em situações de catástrofes é necessária a 

mobilização dos hospitais para receber muitos pacientes. Isso 

requer a elaboração de um plano de catástrofes, com as ações 

para atender as vítimas que chegarão, sem deixar que a 

assistência àqueles que já estão internados no hospital seja 

prejudicada. Um destes exercícios foi acompanhado pela 
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pesquisadora. O pronto socorro continuou sendo a porta de 

entrada e os profissionais, já cientes da chegada dos “feridos”, 

procederam à evacuação dos pacientes do pronto socorro e 

também da UTI para outras áreas do hospital, liberando os 

leitos de retaguarda para a catástrofe. Foi interessante ver 

como todo este cenário se desenvolveu, observando pequenos 

incidentes, como uma bala de oxigênio que caiu no chão, a 

ocorrência de pequenos choques entre os profissionais que 

transportavam pacientes e falta de identificação dos mesmos. 

Esse último teve um profissional da liderança do hospital que 

passou chamando a atenção. Não foram verificados incidentes 

com danos para os pacientes. 

As cirurgias de emergência proporcionam também risco 

para o trabalhador. 

 
[...] é tudo com muita agilidade. Punciona uma PIA 

[pressão intra-arterial], suturou, mas o cirurgião já 

tem que pegar um [acesso] central, então deixa o 

nylon ali na mesa e vai precisar da mesa de novo. 

Eu calço a luva, não sei se tem fio, pego e furo meu 

dedo! [...] (E11). 

 
Eu gosto, só acho que o trabalho deveria ser mais 

valorizado. [...] você trabalha tanto, se põe em 

risco [...] às vezes chega a Onda, vão supor é uma 

criança, se tiver no corredor, você não olha se está 

com luva, [...] é automático... (E11). 

 

O caos permanece desde a entrada do paciente até a 

sua saída da sala operatória. No final de um atendimento da 

onda, foi possível observar que a sala fica suja, com bolsas de 

sangue, embalagens, tesoura e pinças espalhadas pelo chão, 

e a bancada com gazes, dispositivos intravenosos, soros, 



PROTOCOLO “ONDA VERMELHA”: VIVÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM 

NO INTRA-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA 

 
 

seringas e caixa de hemocomponentes. Essa realidade gera 

riscos para os profissionais, como, por exemplo, a ocorrência 

de acidentes de trabalho. É necessário discutir as situações de 

emergência, pois tanto trabalhadores como pacientes 

necessitam, respectivamente, de maior segurança no trabalho 

e na assistência. 

Segundo os relatos dos participantes há uma pressão 

maior quando a emergência envolve crianças e jovens. Em um 

estudo sobre a concepção de terminalidade da vida infantil para 

profissionais de enfermagem que atuam diretamente com 

cuidados críticos, percebeu-se uma limitação psíquica durante 

a prestação dos serviços. A equipe de enfermagem não está 

imune ao tabu social que rege a morte de crianças. De maneira 

geral, ao tratar desses pacientes, os trabalhadores projetam 

seu anseio de cura, esboçando a ideia de que o paciente 

sempre tem chances de recuperação, independentemente de 

seu quadro clínico, tornando difícil a aceitação do óbito (MENIN; 

PETTENON, 2015). 

Segundo um participante seria necessário um ator que 

viabilizasse o contato direto entre o profissional que recebeu o 

paciente no Pronto Socorro e o que irá receber no CC para dar 

sequência ao cuidado ou preparação dos elementos para o 

cuidado. 
Vai receber o paciente que está vindo pra cirurgia do 

PA [pronto atendimento], chegou na onda. E aí fala 

“o paciente tá assim, assim”. Quando você vai 

receber o paciente ele não está assim. Faltou 

comunicação. Vão passando de um pro outro e até 

chegar aqui, chega diferente. Acho que tinha que ter 

uma ligação direta! Aquele que recebeu é que vai 

passar o caso (E31). 
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A transferência de cuidados entre equipes e setores 

(handoffs ou handover) é reconhecida internacionalmente como 

momentos críticos e decisivos para a segurança do paciente. 

No entanto, não existe a possibilidade do profissional que 

recebeu o paciente no pronto socorro ser ele mesmo o portador 

da transferência para todos os demais setores que o paciente 

irá percorrer. Isso porque são diversas as condições, funções e 

profissionais que recebem o paciente na linha de cuidados 

cirúrgico.  

Contudo, existem alguns métodos que podem melhorar 

a comunicação na equipe. O método SBAR é um acróstico para 

Situation, Background, Assessment, Recommendation, 

traduzido para o português como: situação, antecendentes, 

avaliação e recomendações que fornece uma estratégia para 

uma comunicação efetiva entre profissionais de saúde. Inicia-

se o esclarecimento do problema com informações básicas, 

seguido por uma avaliação da situação e uma recomendação. 

Permite maior acurácia das informações transmitidas e traz 

benefícios aos profissionais, pois se cria uma linguagem 

comum, concisa e estruturada, promovendo a segurança do 

paciente (ALVES; MELO, 2019). 

Os profissionais mencionaram algumas oportunidades 

de melhoria para o protocolo da “Onda Vermelha”, a saber: 

maior organização; revisão de medicamentos e materiais 

disponíveis; melhoria da comunicação; critério e equidade no 

uso de bolsas de sangue “O” negativo. 

 
[...] podia ter mais treinamento de organização de 

uma parada cardíaca, por exemplo. Chega uma 

onda, uma urgência, fica aquela confusão! Não 

sabe quem é que vai buscar o sangue, quem vai 
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pegar o acesso do paciente, quem que vai auxiliar 

o anestesista, quem que vai abrir o material (E8). 

 

É necessária uma reorganização do processo de 

trabalho na “Onda Vermelha”. A ampliação da segurança em 

procedimentos cirúrgicos requer investimentos no 

conhecimento em relação ao ato cirúrgico e tudo o que o 

permeia. A qualidade no atendimento ao paciente em situação 

de emergência depende da ação de todas as pessoas 

envolvidas nessa missão. Para tal, a melhoria da comunicação 

interpessoal da equipe cirúrgica, visando a uniformidade e a 

continuidade das condutas assistenciais durante a transição do 

cuidado faz-se necessário, apesar de apresentar um constante 

desafio (GUTIERRES et al., 2018).  

Os dados desta pesquisa revelaram que a dimensão dos 

problemas de segurança do paciente em estado de emergência 

surge como um problema de saúde pública e de saúde do 

trabalhador, apesar do pouco reconhecimento da sua extensão. 

Foi observado que os profissionais do CC em questão estão na 

aurora de um esforço que ainda necessita de múltiplas ações, 

a fim de alcançar meios para a organização e aplicação de 

princípios de cirurgia segura na situação de emergência com 

comunicação efetiva entre os membros em prol do benefício do 

paciente. 

 

CONCLUSÕES  

 

As reflexões deste estudo podem ser contempladas em 

duas questões. A primeira foi de ordem prática, pois envolveu 

as condutas e as melhorias necessárias na atenção a eventos 

imprevisíveis e incertos que permeiam as situações de 
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emergência, nomeadas no hospital como “Onda Vermelha”, em 

que o paciente está em situação de risco iminente de morte.  

A outra questão é de ordem teórica, que decorre da 

prática interdisciplinar para um procedimento cirúrgico seguro, 

com comunicação efetiva, que foi concebida em discursos dos 

profissionais de saúde, mas não completamente vivenciada no 

cotidiano de trabalho. 

Percebeu-se que apesar de todas as arestas que 

necessitam serem modificadas, no momento da emergência, há 

maior envolvimento da equipe e um trabalho interdisciplinar. A 

interação dos profissionais produz um movimento de melhoria 

na prática à assistência cirúrgica de emergência.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo é revisar a literatura acerca 
da qualidade da assistência pré-natal prestada nos serviços de 
saúde no Brasil. Foi realizada busca bibliográfica dos artigos 
publicados entre 2015 e 2018, nas bases de dados SciELO e 
Bireme. A busca utilizou a combinação dos descritores “cuidado 
pré-natal” (AND) “qualidade da assistência à saúde". Foram 
incluídos 16 artigos de desenho transversal, sendo um de 
estudo realizado no Centro-oeste, dois no Sul, três no Sudeste, 
cinco no Nordeste e cinco de abrangência regional ou nacional. 
A qualidade do pré-natal variou entre os estudos, encontrando-
se em alguns locais altas prevalências de adequação no início 
e número de consultas de pré-natal, assim como na realização 
dos procedimentos preconizados, enquanto em outros aponta-
se, principalmente, taxas no outro sentido. Como fatores 
relacionados a problemas na assistência pré-natal destacam-se 
o apoio matricial, o acesso, a estrutura, o tipo de serviço, a 
qualificação dos profissionais e características maternas. 
Concluiu-se que a qualidade da assistência pré-natal no Brasil 
apresenta diferenças entre localidades do país e sua 
determinação por características dos serviços de saúde e 
maternas.  
Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Qualidade da assistência 
à saúde. Atenção Primária à Saúde.   
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INTRODUÇÃO 

 

Receber assistência à saúde de qualidade é um direito 

do usuário em todos os sistemas de saúde vigentes que deve 

ser garantido pela gestão pública. Em vista disso, a assistência 

deve proporcionar bem-estar máximo ao paciente e 

atendimento humanizado, de maneira universal, integral e 

contínua (TOMASI et al., 2017; AMARAL et al., 2016). 

A atenção pré-natal inclui um dos mais completos 

conjuntos de procedimentos clínicos e educativos oferecidos a 

um grupo populacional específico. Um dos principais objetivos 

desses serviços é oferecer à gestante atendimento integral, 

humanizado e de boa qualidade que contribua com resultados 

positivos da gravidez. A assistência pré-natal busca garantir o 

bem-estar materno e fetal por meio da promoção da saúde e 

identificação precoce de problemas que possam trazer riscos 

para a saúde da gestante e do concepto. Este período inclui um 

dos mais completos conjuntos de procedimentos clínicos e 

educativos oferecidos a um grupo populacional específico 

(NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2017).  

Através da triagem pré-natal é possível orientar à 

gestante sobre o novo ciclo de vida e a convivência entre mãe 

e filho, incluindo fatores relacionados a hábitos saudáveis, 

mudanças no corpo e mente durante a gestação, preparação 

para o parto, diagnósticos e tratamentos de doenças 

relacionadas à gravidez e condições favoráveis para a redução 

das taxas de morbidade e mortalidade materna e infantil. Deve-

se, durante esse período, promover acolhimento à mulher e 

acompanhante através de atividades educativas, exames 
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laboratoriais, imunizações e classificação de risco (NUNES et 

al., 2016). 

Deste modo, é imprescindível que os profissionais de 

saúde estejam familiarizados com o cuidado pré-natal, desde o 

conhecimento técnico e cientifico para guiar as consultas, 

exames e procedimentos a serem realizados até as fases de 

aconselhamento e escuta das gestantes, seus parceiros e 

familiares. Destaca-se, ainda, que os prestadores de cuidados 

em saúde desempenham um papel significativo na verbalização 

de informações às mulheres grávidas e exemplos a serem 

seguidos (SHAHHOSSEINI et al., 2016; MIRKOVIC et al., 

2017).  

A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da 

Saúde do Brasil recomendam alguns indicadores como 

parâmetros de qualidade pré-natal na atenção primária, entre 

eles a disponibilidade de todos os exames em tempo hábil, 

infraestrutura adequada e profissionais qualificados para 

desenvolver as ações de cuidado à gestante. Além disso, o 

Ministério da Saúde determina que a assistência pré-natal deva 

ser iniciada no primeiro trimestre gestacional com a realização 

de no mínimo seis consultas ao longo da gestação e uma no 

puerpério (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2016). Sendo assim, os serviços de 

saúde oferecidos durante a gestação devem estar devidamente 

acessíveis.  

O primeiro contato da futura mãe ao serviço deve estar 

permeado por uma boa estrutura e organização que 

possibilitem atender as demandas individuais e coletivas. 

Nesse sentido, alguns determinantes sociais da saúde como 

pobreza, renda insuficiente, desinformação, desemprego, falta 

de moradia, baixa escolaridade e acesso ineficaz a serviços de 
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saúde manifestam desigualdades sociais nos serviços de saúde 

pré-natal (CARVALHO et al., 2018; ROCHA; BARBOSA; LIMA, 

2017). 

O acesso e a qualidade da assistência obtida pela mulher 

durante a gestação, o parto e o puerpério são aspectos 

intimamente relacionados à morbidade e mortalidade materna 

e infantil (SEGATTO et al., 2015; DAULETYAROVA et al., 

2018). A atenção pré-natal qualificada é capaz de diminuir a 

morbimortalidade materno-infantil, uma vez que a identificação 

dos fatores de risco pelo profissional possibilita a adoção de 

orientações específicas e encaminhamentos adequados em 

cada momento da gravidez (TOMASI et al., 2017; AMARAL et 

al., 2016).  

Com base no referido, o presente estudo tem por objetivo 

revisar a literatura acerca da qualidade da assistência pré-natal 

prestada nos serviços de saúde no Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo corresponde a uma revisão sistemática de 

artigos científicos sobre a qualidade do pré-natal no Brasil, 

conduzida a partir das recomendações propostas no protocolo 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA). Dois revisores trabalharam de forma 

independente na condução do trabalho. Foram considerados os 

registros nos idiomas inglês, espanhol e português, publicados 

na forma de artigos originais a texto completo.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da busca 

manual nas bases de dados SciELO (Scientific Eletronic Library 

Online) e Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde). A busca foi 

realizada em 03 de fevereiro de 2019. Foram considerados 
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todos os documentos contendo a combinação dos descritores 

“cuidado pré-natal” (AND) “qualidade da assistência à saúde”, 

publicados entre 2015 e 2018. Para análise do cômputo total de 

registros, verificaram-se eventuais duplicações entre as bases 

de dados, sendo cada artigo contabilizado somente uma vez. 

Os estudos obtidos foram submetidos a um processo de 

triagem e após leitura dos títulos e resumos foram eliminados 

(i) documentos diferentes de artigo científico, (ii) estudos não 

relacionados à qualidade da assistência ao pré-natal, (iii) 

estudos em pessoas com algum tipo de patologia, (iv) estudos 

desenvolvidos em outros países que não o Brasil. Após esta 

etapa, os estudos elegidos foram submetidos aos critérios de 

inclusão e exclusão por meio da análise criteriosa e leitura do 

texto completo.  

Como critérios para inclusão foram considerados os 

estudos que abordassem o cuidado com o pré-natal e a 

qualidade dos serviços ofertados. Foram excluídos os estudos 

de revisão, qualitativos e com amostras não representativas.  

Com a intenção de garantir exatidão e fidedignidade aos 

resultados da revisão, os artigos identificados nas bases de 

dados foram agrupados em pastas que respondessem aos 

critérios de seleção. Os artigos incluídos foram caracterizados 

segundo autor e ano de publicação, local de estudo e principais 

resultados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após utilização dos descritores, foram obtidos 357 

registros (Scielo: 26, BVS: 331), sendo 56 duplicados. Dos 301 

registros, 262 foram excluídos por não se enquadrarem nos 

critérios de elegibilidade na fase de triagem. Dos 39 artigos 
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submetidos a leitura na íntegra, 17 atenderam aos critérios de 

elegibilidade e foram incluídos na revisão. A descrição dos 

estudos pode ser observada no Quadro 1.   

 
Quadro 1. Artigos de estudos de desenho transversal 
desenvolvidos no Brasil com foco na qualidade da 
assistência pré-natal. 

Autor, ano Local 
de estudo 

Principais resultados 

Mario et al., 2018 Todas as 
macrorregiõe
s do Brasil 

- De acordo com o desfecho 1 
(índice de Kessner), cerca de 80% 
das mulheres realizaram o pré-
natal adequado 
- Em relação ao desfecho 2 (além 
do índice de Kessner, considera a 
realização de alguns exames), o 
percentual de adequação ao pré-
natal caiu para aproximadamente 
71,4% 
- O pré-natal adequado foi mais 
frequente em mulheres que o 
realizaram no setor privado e que 
possuíam cor branca 
- A região sudeste apresentou as 
maiores frequências de pré-natal 
adequado e a região norte a de 
menor frequência 
- Apesar da elevada cobertura na 
assistência ao pré-natal, ainda 
existem inadequações no acesso 
ao serviço 

Ruschi et al., 2018 Vitória (ES) - O início mais precoce de 
realização das consultas de pré-
natal teve início na 12ª semana de 
gestação, enquanto o início mais 
tardio ocorreu na 13ª semana 
- A adequação ao pré-natal 
relacionada ao tempo de início e 
número de consultas associou-se 
ao apoio matricial na organização 
do serviço de saúde 
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- O risco gestacional, que engloba 
qualquer aspecto que saia do 
curso de uma gravidez típica, 
influenciou a qualidade da 
assistência pré-natal 

Balsells et al., 2018 Casa de 
Parto Natural 
Ligia 
Barros 
Costa, 
pertencente 
à 
Universidade 
Federal do 
Ceará (CE) 

- A média de consultas de pré-
natal foi 5,83 
- A maioria das gestantes (73,8%) 
iniciou o pré-natal após a 12ª 
semana gestacional, sendo mais 
frequente o início do 
acompanhamento no 2º trimestre 
da gestação 
- Pouco menos da metade da 
amostra do estudo realizaram sete 
ou mais consultas, enquadrando-
se no nível adequado 
- Considerando os procedimentos 
clínicos e obstétricos, verificou-se 
adequação em 55% dos pré-natais 
- Em relação aos exames 
complementares, apenas três 
obtiveram uma adequabilidade 
maior que 50% 

Holanda et al., 
2018 

Complexo 
Hospitalar 
Universitário 
da 
Universidade 
Federal do 
Ceará (CE) 

- A maior porcentagem das 
mulheres eram primigestas 
(87,8%) e 52,9% afirmou que a 
gestação não foi planejada 
- Mais de 60% das entrevistadas 
afirmou que o parceiro 
compareceu a, pelo menos, duas 
consultas de pré-natal 
- A presença do companheiro nas 
consultas de pré-natal influenciou 
na satisfação com o apoio 
recebido no momento do trabalho 
de parto 
- A presença no pré-natal 
influenciou apenas na satisfação 
com a utilidade do apoio recebido 
no momento do trabalho de parto 
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Gonçalves et al., 
2017 

Maternidade 
Municipal 
Lucilla 
Ballalai de 
Londrina 
(PR) 

- Grande parte das mulheres 
(85,5%) tiveram seis ou mais 
consultas de pré-natal e o 
iniciaram precocemente 
- Mais de metade das mulheres 
não receberam qualquer 
orientação para o parto durante o 
acompanhamento pré-natal 
- Além de raras, as orientações 
para o parto não apresentaram 
continuidade, uma vez que apenas 
5,6% das mulheres relataram tê-
las recebido durante todo o 
acompanhamento pré-natal 

Almeida et al., 2017 Maternidade
s públicas 
que 
compõem 
a Rede 
Cegonha no 
Distrito 
Federal (DF) 

- Dentre as parturientes que 
realizaram o pré-natal exclusivo no 
DF, cerca de 86% o avaliaram 
como bom ou ótimo 
- O acesso aos exames 
laboratoriais foi avaliado como 
bom ou ótimo por 85% das 
parturientes 
- Os partos ocorreram no mesmo 
local onde buscaram o 
atendimento inicial para 79,5% das 
mulheres 
- Os principais itens percebidos 
como faltantes durante a 
internação na maternidade foram 
roupa de cama, camisola e álcool 
em gel 
- Cerca de 69% das parturientes 
afirmou que os recém-nascidos 
foram colocados em seus colos ou 
peitos imediatamente após o 
nascimento 

Nunes et al., 2017 Unidades 
federativas 
do Brasil 

- O percentual aproximado de 
mulheres que realizaram o pré-
natal no Brasil foi de 98%, sem 
diferenças de cobertura entre a 
área urbana e a rural 
- Houve elevada cobertura do 
acompanhamento pré-natal, início 
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e entrega do cartão pré-natal, 
porém baixa demanda de 
gestantes com todos os 
aconselhamentos e exames para 
sífilis 
- Aproximadamente 70% das 
gestantes afirmaram terem 
realizado o pré-natal pelo Sistema 
Único de Saúde 
- Apesar da elevada cobertura na 
assistência ao pré-natal, ainda 
existem inadequações no acesso 
ao serviço 

Tomasi et al., 2017 Brasil (todas 
as unidades 
da 
federação) 

- Por volta de 100% das mulheres 
referiram ter recebido a prescrição 
de sulfato ferroso durante 
gestação 
- Cerca de 100% das mulheres 
afirmaram terem atualizado a 
vacina antitetânica 
- Mais de 80% das mulheres 
realizaram seis ou mais consultas 
de pré-natal durante a gestação 
- Menos de um quarto das 
mulheres entrevistadas afirmaram 
ter recebido o exame físico 
completo durante o pré-natal da 
última gestação 
- Mais da metade das 
entrevistadas realizaram todos os 
exames complementares durante 
o pré-natal 

Ferreira et al., 2017 Unidades de 
Saúde da 
cidade de 
Santa Cruz 
(RN) 

- A maioria das mães realizou o 
pré-natal no serviço público do seu 
município 
- A maioria das mães avaliou como 
boa a qualidade do pré-natal 
- As orientações sobre aleitamento 
materno foram feitas para 91% das 
mães no período de pré-natal 
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Oliveira Dias; Silva 
Júnior; Barros, 
2017 
 

Hospital 
Universitário 
Clemente 
Faria, 
Montes 
Claros (MG) 

Os pré-natais acompanhados por 
médicos e enfermeiros foram 
classificados como adequados 
 

Amaral et al., 2016 Universidade 
Federal de 
Juiz de Fora 
e Unidade 
Básica de 
Saúde do 
bairro Santa 
Cecília em 
Barbacena 
(MG) 

- As pacientes de Juiz de Fora 
tiveram maior número de consultas 
de pré-natal se comparadas às 
pacientes de Barbacena 
- O exame das mamas foi 
realizado com maior frequência no 
grupo de pacientes de Juiz de Fora 
- Em relação aos exames 
complementares, as sorologias 
foram realizadas pelos dois grupos 
- Não houve diferença estatística 
significante em relação às 
complicações clínicas e 
obstétricas entre os grupos 
- O pré-natal foi capaz de corrigir 
problemas como anemia, infecção 
urinária e bacteriúria em mais de 
80% dos casos nos dois grupos 

Figueroa Pedraza, 
2016 

Campina 
Grande (PB) 

- O maior número de mães com 
primeira consulta até o terceiro 
mês possuía o ensino médio 
completo 
- A maior prevalência de partos 
não ocorreu no local indicado e 
foram cesarianas 
- A presença de acompanhante na 
assistência pós-parto apresentou 
diferença conforme a escolaridade 
materna 

Melo; Oliveira; 
Mathias, 2015 

Maringá (PR) - A qualidade do pré-natal de 
puérperas com filho prematuro foi 
sempre inferior à referida por mães 
com filho nascido a termo 
- Os destaques para a maior 
proporção de adequação 
compreenderam a verificação da 



QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NO BRASIL: REVISÃO DA 

LITERATURA 

 
 

PA, ausculta de BCF e avaliação 
de peso 
- Os indicadores de inadequação 
compreenderam a não realização 
de testes para sífilis, exames de 
urina e de hemoglobina 
- Foi verificada a associação da 
prematuridade com a IG de início 
do pré-natal e número de 
consultas 
- As características 
socioeconômicas e individuais e as 
características da história 
reprodutiva e condições 
preexistentes associaram-se ao 
pré-natal inadequado 

Queiroz; Araújo; 
Oliveira, 2015 

Hospital 
Universitário 
de 
referência, 
em Santa 
Cruz (RN) 

- Para a maioria das mulheres, a 
assistência ao pré-natal foi 
classificada como intermediária 
- O percentual para a realização de 
exames na primeira consulta pré-
natal preconizados pelo PHPN foi 
considerado satisfatório 
- Houve acentuada redução no 
percentual de realização dos 
exames que devem ser repetidos 
próximos à 30ª semana de 
gestação 

Leal et al., 2015 256 
municípios 
prioritários 
para a 
Redução da 
Mortalidade 
Infantil no 
Nordeste e 
na Amazônia 
Legal 

- Mais da metade das mulheres 
que realizaram o pré-natal nos 
serviços públicos, o iniciaram no 
primeiro trimestre de gestação, 
realizando seis ou mais consultas, 
não havendo diferenças nas 
regiões estudadas 
- Por volta de 100% das mulheres 
relataram terem realizado aferição 
da pressão arterial e peso durante 
o pré-natal, porém apenas a 
metade relatou que suas mamas 
foram avaliadas 
- Por volta de 8% das mulheres 
que realizaram o parto nos 



QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NO BRASIL: REVISÃO DA 

LITERATURA 

 
 

serviços públicos, foram atendidas 
no serviço indicado durante o pré-
natal 
- Mais de 80% das gestantes 
realizou o parto na primeira 
maternidade procurada 
- Apenas 3,4% das mulheres 
tiveram um pré-natal classificado 
como adequado, cerca de 88,6% 
parcialmente adequado e 8% 
como inadequado 
- A atenção ao parto foi 
considerada inadequada em 99% 
dos casos 
- Algumas variáveis 
sociodemográficas como idade e 
escolaridade da mãe foram 
associadas com a adequação da 
atenção ao parto 

Domingues et al., 
2015 

Hospitais 
com mais de 
500 partos 
por ano de 
acordo com 
as cinco 
macrorregiõe
s do país, 
localização 
(capital ou 
interior) e tipo 
de serviço 
(público, 
misto ou 
privado) 

- Mais da metade das gestantes 
tiveram o início da assistência pré-
natal até a 12ª semana de 
gestação 
- Cerca de 70% das mulheres 
receberam o número de consultas 
adequado para a idade 
gestacional, no momento do parto 
- Aproximadamente 60% das 
mulheres receberam orientação 
sobre maternidades de referência 
- De acordo com o critério global 
de avaliação pré-natal, apenas 
21% das mulheres tiveram uma 
assistência ao pré-natal 
considerada adequada 

Segatto et al., 2015   Segredo 
(RS) 

- Entre as 80 gestantes do 
município que foram cadastradas 
no programa entre janeiro a 
dezembro de 2011, somente 
65,14% realizaram a primeira 
consulta de pré-natal no primeiro 
trimestre de gestação 
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- Considera-se que o indicador de 
cadastro das gestantes no 
SISPRENATAL, em relação ao 
número de nascidos vivos, não foi 
maior devido à procura por 
serviços de saúde privados, o que 
pode estar associado a ineficácia 
da assistência qualificada por 
parte dos profissionais de saúde 
e/ou subnotificação das gestantes 
em acompanhamento 
- Apenas 25% das mulheres 
realizaram no mínimo seis 
consultas de pré-natal, com todos 
os exames básicos e consulta 
puerperal 
- Houve baixa efetividade da 
assistência pré-natal no município 
em estudo, quando analisados os 
indicadores de processo 

Fonte: elaboração própria. 

 

Destaca-se que todos os estudos apresentaram desenho 

transversal. Considerando  o local de realização da pesquisa 

observa-se que um artigo corresponde a observação da 

realidade de local do Centro-oeste do Brasil (ALMEIDA et al., 

2017) dois do Sul (GONÇALVES et al., 2016; MELO; 

OLIVEIRA; MATHIAS, 2015), quatro do Sudeste (RUSHI et al., 

2018; OLIVEIRA DIAS; SILVA JÚNIOR; BARROS, 2017; 

AMARAL et al., 2016; SEGATTO et al., 2015), cinco do 

Nordeste (BALSELLS et al., 2018; HOLANDA et al., 2018; 

FERREIRA et al., 2017; QUEIROZ; SOARES; OLIVEIRA, 2015; 

FIGUEROA PEDRAZA, 2016) e cinco tiveram abrangência 

regional ou nacional (MARIO et al., 2018; NUNES et al., 2016; 

TOMASI et al., 2017; DOMINGUES et al., 2015; LEAL et al., 

2015).  
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A qualidade do pré-natal variou entre os estudos, 

encontrando-se em alguns locais altas prevalências de 

adequação no início e número de consultas, bem como na 

realização dos procedimentos preconizados (NUNES et al., 

2017; TOMASI et al., 2017; QUEIROZ; ARAÚJO; AMARAL et 

al., 2016; GONÇALVES et al., 2016; OLIVEIRA, 2015; 

DOMINGUES et al., 2015), enquanto em outros aponta-se, 

principalmente, taxas no outro sentido (BALSELLS et al., 2018; 

SEGATTO et al., 2015). Essa variabilidade de resultados é 

similar entre países da África Subsaariana, com indicadores 

que varaiaram de 30,9% a 99,3% (KANYANGARARA; MUNOS; 

WALKER, 2017). No Haiti, também de forma semelhante, a 

maioria das mulheres relatou ter recebido atendimento clínico 

padrão nos períodos pré e pós-natais, mas não em relação ao 

aconselhamento (MIRKOVIC et al., 2017). Estudos 

desenvolvidos em outros países que avaliaram a satisfação 

com o pré-natal evidenciaram altas taxas do indicador 

(DAULETYAROVA et al., 2018; BILLAH et al., 2017) e tempo 

de duração da consulta médio de 19,8 minutos que sugere um 

bom atendimento ( DAULETYAROVA et al., 2018),  alinhando-

se aos resultados brasileiros com indicadores satisfatórios. 

Entretanto, revisões sistemáticas da literatura destacam 

problemas na adesão e qualidade do pré-natal, tanto em 

relação ao início e número de consultas quanto à realização dos 

procedimentos preconizados (ROCHA; BARBOSA; LIMA, 

2017; NUNES et al., 2016; CARVALHO et al., 2018; 

(NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2017). 

Como fatores relacionados a problemas na assistência 

pré-natal os estudos destacam o apoio matricial (RUSHI et al., 

2018), o acesso (MARIO et al., 2018), a estrutura (ALMEIDA et 

al., 2017 ), o tipo de serviço (se público ou privado) (LEAL et al., 
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2015; FERREIRA et al., 2017), a qualificação dos profissionais 

(OLIVEIRA DIAS; SILVA JÚNIOR; BARROS, 2017) e 

características maternas (raça, escolaridade, história 

reprodutiva) (RUSHI et al., 2018; FIGUEROA PEDRAZA, 2016; 

MELO; OLIVEIRA; MATHIAS, 2015). Esses achados 

assemelham-se tanto aos de estudos desenvolvidos em outros 

países (ONYEAJAM et al., 2017; KANYANGARARA; MUNOS; 

WALKER, 2017; BILLAH et al., 2017; MAJROOH et al., 2014; 

VOS et al., 2017) quanto aos de revisões sistemáticas da 

literatura (ROCHA; BARBOSA; LIMA, 2017; NUNES et al., 

2016; CARVALHO et al., 2018; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2017; 

MBUAGBAW et al., 2015; SILVA; LIMA; OSÓRIO, 2015).  

Como parte dos estudos realizados em outros países 

podem ser destacados alguns. Na Nigéria, por exemplo, o 

atendimento em serviços de saúde pagos e o recebimento de 

medicamentos preventivos associaram-se a menores índices 

de satisfação, enquanto gestantes mais satisfeitas relacionou-

se à preocupação do provedor e ao recebimento de resultados 

de exames (ONYEAJAM et al., 2017). Estudo desenvolvido em 

unidades de saúde da África Subsaariana mostrou a 

importância da formação dos profissionais de saúde em relação 

aos cuidados pré-natais, assim como de aspectos da estrutura 

como a disponibilidade de suplemento de ferro, de vacina 

antitetânica e de diretrizes clínicas apropriadas para o pré-natal 

(KANYANGARARA; MUNOS; WALKER, 2017). Em 

Bangladesh,  apesar de unidades de saúde como condições 

estruturais adequadas menos de 30% das mulheres receberam 

serviços essenciais de nutrição durante o pré-natal (BILLAH et 

al., 2017). Em Pakistão, dificuldades na adesão à assistência e 

na qualidade do pré-natal destacaram-se relacionadas à 

distância das unidades e à falta de equipamentos, 
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medicamentos e insumos (MAJROOH et al., 2014). Outro 

estudo de desenho clínico mostrou a necessidade de mudança 

na mentalidade dos profissionais de saúde na abordagem do 

pré-natal, desenvolvendo práticas baseadas no uso de 

instrumentos direcionados para esses fins (VOS et al., 2017). 

Considerando os estudos de revisão sistemática, 

destacam-se problemas na adesão e qualidade do pré-natal 

(início e número de consultas, realização dos procedimentos 

preconizados) relacionados a características das gestantes 

(condições socioeconômicas, instrução materna, aceitação da 

gravidez, presença do companheiro) (ROCHA; BARBOSA; 

LIMA, 2017; NUNES et al., 2016), dificuldades de acesso 

(CARVALHO et al., 2018) e qualificação dos profissionais 

(NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2017). Por outro lado, revisões 

baseadas em ensaios clínicos mostram a importância do pré-

natal e as estratégias educacionais associadas nos desfechos 

perinatais (mortalidade, baixo peso ao nascer, aleitamento 

materno) (MBUAGBAW et al., 2015; SILVA; LIMA; OSÓRIO, 

2015).  

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados apresentados é possível 

concluir que a qualidade da assistência pré-natal no Brasil 

apresenta diferenças entre localidades do país. Características 

dos serviços de saúde (estrutura, acesso, apoio matricial, tipo 

de serviço, qualificação dos profissionais) e maternas 

representam determinantes importantes da qualidade da 

assistência. Deste modo, percebe-se a necessidade de 

implementar políticas públicas direcionadas à redução das 

desigualdades sociais que perpassam a sociedade brasileira.  
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RESUMO: Objetivou-se descrever as principais implicações do 
tratamento hemodialítico na qualidade de vida da pessoa com 
doença renal crônica. Trata-se de uma revisão de literatura, 
utilizando como fonte de pesquisa os artigos indexados à 
Literatura Latino Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde, Medical Literacture Analysis and Retrieval 
System Online, Bases de Dados de Enfermagem, U. S. National 
Library of Medicine e Scientific Electronic Library Online. Os 
descritores em ciências da saúde “Qualidade de vida”, 
“Hemodiálise” e “Diálise renal”, foram cruzados entre si, 
utilizando o formulário de busca avançada. Foram selecionados 
14 artigos publicados de outubro de 2016 a julho de 2019.  Os 
estudos mostraram  que a doença renal crônica e o tratamento 
hemodialítico influenciam de forma negativa a qualidade de 
vida. E as pessoas que obtiveram melhores pontuações na 
dimensão função emocional, demonstram melhor qualidade de 
vida. A identificação de aspectos que influenciam de forma 
negativa a qualidade de vida por meio instrumentos validados, 
possibilita comparar resultados, planejar e implementar 
medidas e intervenções eficientes para melhorar a qualidade de 
vida desses pacientes. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) e o número crescente de 

pessoas acometidas se caracterizam como um grave problema 

de saúde pública mundial, não só pelos custos financeiros do 

tratamento, mas também, por seu impacto em diferentes 

aspectos da vida dos pacientes e familiares. A DRC consiste 

em lesões funcionais e estruturais dos rins, resultando na perda 

progressiva e irreversível das suas funções endócrinas e 

excretoras (BRASIL, 2014; MORAES; OLIVEIRA; PEREIRA, 

2017). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número 

total de pacientes em diálise crônica no Brasil em julho de 2017, 

era de aproximadamente 126.583, dos quais 35% eram idosos. 

A hemodiálise é uma modalidade de Terapia Renal Substitutiva 

capaz de suprir parcialmente a função dos rins, realizada por 

uma máquina com filtração extracorpórea do sangue. Esse 

procedimento promove a remoção de líquidos e produtos 

residuais do organismo (THOMÉ et al., 2019). 

A doença renal crônica é classificada em cinco estágios 

de acordo com o percentual de filtração glomerular, e ao 

atingirem o estágio cinco, os pacientes necessitam da terapia 

renal substitutiva, sendo as modalidades disponíveis a 

hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal 

(TAVARES; LISBOA, 2015; MOURA NETO; MOURA; 

SUASSUMA, 2017). 

A diálise peritoneal é uma modalidade de tratamento que 

pode ser realizada em nível domiciliar, contudo, envolve uma 

série de cuidados para prevenção de complicações e requer 

treinamento prévio do paciente e familiares. Por isso, não se 
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caracteriza enquanto modalidade dialítica de escolha em 

situações de urgências e emergências dialíticas (TAVARES; 

LISBOA, 2015; MOURA NETO; MOURA; SUASSUMA, 2017). 

Já a hemodiálise é um dos tratamentos de primeira 

escolha no Brasil, abrangendo aproximadamente 90% do total 

de pacientes. Esta terapêutica requer a confecção de acesso 

venoso permanente denominado fistula arteriovenosa, que 

possibilita fluxo sanguíneo para filtração e remoção de líquidos 

e produtos residuais do organismo (BALBI et al., 2017). 

Esta modalidade terapêutica é realizada por uma 

máquina responsável pela filtração do sangue, que é 

impulsionado por uma bomba para um sistema de circulação 

extracorpórea acoplado a um filtro dialisador artificial e em 

seguida devolvido ao paciente (BALBI et al., 2017). 

A hemodiálise é uma modalidade de tratamento que 

acarreta mudanças importantes na rotina e na vida dos 

pacientes e familiares. Dentre as quais destacam-se a 

necessidade de deslocamente aos serviços de nefrologia, para 

a realização das sessões de hemodiálise três vezes por 

semana (CORDEIRO et al., 2016).  

Outro aspecto que influencia a rotina é o impacto do 

tratamento hemodialítico na capacidade física, devido a 

remoção constante e rápida de líquidos e eletrólitos do sangue. 

Que por sua vez, podem promover intercorrências como cãibras 

musculares e hipotensão, sensação de fraqueza e náuseas 

(CORDEIRO et al., 2016; SILVA et al., 2018; SANTOS et al., 

2018). 

Nesse sentido, o paciente em hemodiálise pode 

experimentar sensações e sintomas desconfortáveis, como 

calor e sudorese, náuseas, tontura e sensação de 

desfalecimento, bocejos frequentes, desconforto respiratório, 
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cãibras musculares, dor precordial, palidez cutânea, apatia, 

confusão mental e taquicardia (CORDEIRO et al., 2016). 

O principal objetivo do tratamento é minimizar os 

sintomas causados pela falência dos rins e proporcionar ao 

paciente uma melhor Qualidade de Vida (QV). Considera-se 

que as pessoas com doença renal crônica em tratamento 

dialítico, frequentemente, estão expostas aos fatores que 

comprometem a qualidade de vida, como a idade, perda da 

autonomia, redução da taxa de filtração glomerular, diminuição 

da libido, fatores sociais e psicológicos, como a ansiedade e a 

depressão (OLIVEIRA et al., 2016; MENDONÇA et al., 2018). 

Essa realidade exige do paciente, adaptação e adesão a 

todas as exigências do tratamento hemodialítico, que pode 

influenciar as dimensões biológica, psicológica, econômica e 

social do paciente, podendo interfeir na sua qualidade de vida, 

embora as terapias reanis substitutivas promovam a 

manutenção e o prolongamento da vida, em longo prazo 

acabam por prejudicar a vida cotidiana e a QV do paciente 

(GESUALDO et al., 2017; MENDONÇA et al., 2018). 

Frente ao exposto, pode-se afirmar que a Doença Renal 

Crônica Terminal (DRCT) e as terapias dialíticas impõem 

modificações importantes no cotidiano dos pacientes, 

justificando a necessidade de estudos que busquem 

compreender as necessidades e dificuldades impostas pela 

enfermidade e seu tratamento. Assim, percebeu-se a 

importância de identificar os eventos indesejáveis e 

complicações relacionados à hemodiálise bem como a 

interferência dessa modalidade terapêutica na vida do renal 

crônico. 

Com esse entendimento, objetivou-se no presente 

estudo descrever as principais implicações do tratamento 
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hemodialítico na qualidade de vida de indivíduos com doença 

renal crônica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. Os 

estudos desenvolvidos com esse método reúnem e sintetizam 

resultados de pesquisas sobre um delimitado tema, de maneira 

sistemática e organizada, contribuindo com o aprofundamento 

do conhecimento do tema investigado. 

Para a sua realização, seguiram-se as etapas: 

elaboração da pergunta norteadora; estabelecimento dos 

objetivos e critérios de seleção dos artigos; definição das 

informações a serem extraídas; seleção dos artigos; análise dos 

resultados; discussão dos achados (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

Dessa forma, formulou-se a questão norteadora: o que 

as produções científicas abordam sobre a temática qualidade 

de vida de pacientes em tratamento hemodialítico? Esta análise 

baseou-se na busca de artigos em  bancos de dados. As bases 

eletrônicas foram a Literatura Latino Americano e do Caribe de 

informação em Ciências da Saúde (LILACS), Medical 

Literacture Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), U. S. National 

Library of Medicine (PUBMED) e Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). A busca em diversas bases de dados teve 

como finalidade ampliar o âmbito da pesquisa e minimizar 

possíveis vieses. 

Para o levantamento das publicações, foram utilizados 

os termos cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): “Qualidade de vida”, “Hemodiálise” e “Diálise renal”. Os 

cruzamentos foram feitos por meio do moderador booleano 
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“AND” com o descritor “Qualidade de vida”, “Hemodiálise” e 

“Diálise renal” utilizando o formulário para busca avançada. 

Essa etapa foi realizada no mês de setembro de 2019. 

Para refinar as buscas foram estabelecidos os seguintes 

critérios de inclusão: artigos originais, desenvolvidos com 

pacientes renais crônicos em hemodiálise, disponível no 

formato texto completo e de acesso gratuito, artigos publicados 

nos últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português e 

espanhol. Os critérios de exclusão adotados foram: artigos que 

não contribuíssem para responder ao questionamento 

proposto, dissertações, teses, estudos em formato de editorial, 

carta ao editor. 

A seleção dos artigos foi realizada por meio da leitura de 

títulos e resumos de todos os artigos. Os autores utilizados 

neste estudo foram devidamente referenciados, respeitando e 

identificando as fontes de pesquisa, observando rigor ético 

quanto a propriedade intelectual dos textos científicos. 

Os estudos que compreenderam os critérios de inclusão 

foram analisados integralmente. A partir da busca realizada nas 

fontes de dados e após o refinamento, foram encontrados 131 

artigos científicos, sendo 21 na SciELO, 25 na LILACS, 14 da 

MEDLINE, 47 na PUBMED e 24 na BDENF. 

Após a realização da leitura do título e resumo dos 

artigos, 117 artigos foram excluídos, pois não atenderam aos 

critérios de inclusão, sendo estes, revisão de literatura; fuga do 

tema; abordando validação de instrumentos e intervenções; 

regime terapêutico do paciente renal crônico; pacientes em 

diálise peritoneal; pacientes após transplante renal; medidas de 

autocuidado e estudos que não estavam disponíveis 

gratuitamente. Com isso, 14 artigos atenderam os critérios de 

inclusão e foram selecionados para compor a amostra do 

estudo. 
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A Figura 1 apresenta o processo de seleção dos artigos 

que fizeram parte da amostra final desta revisão. 

 

Figura 1. Processo de seleção dos artigos. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Após a leitura analítica dos artigos selecionados, foram 

obtidos dados referentes ao tema em estudo. Com objetivo de 

facilitar a visualizar os dados, foram elaborados quadros.  

 No quadro 1, foi realizado à distribuição dos artigos 

científicos selecionados segundo autor e título.  

 

Quadro 1. Distribuição dos artigos selecionados segundo autor 

e título, 2019. 

Artigo Autor Título 

1 
FUKUSHIMA, 

et al. 
Fatores associados à qualidade de vida de pacientes 

renais crônicos em hemodiálise 

2 
BARBOSA, et 

al. 

Qualidade de vida e tempo de hemodiálise em 
pacientes com doença renal crônica (DRC): um estudo 

transversal 

3 
GESUALDO, 

et al. 
Fatores associados à qualidade de vida de pacientes 

em hemodiálise 

4 SILVA, et al. 
Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal 

em tratamento hemodialítico 

5 
VAN LOON, 

et al. 

Quality of life as indicator of poor outcome in 
hemodialysis: relation with mortality in different age 

groups 

6 LEIMIG, et al. 
Qualidade de vida, espiritualidade, religiosidade e 

esperança em pessoas com doença renal crônica em 
hemodiálise 

7 
CONTENTE, 

et al. 
Rotina e qualidade de vida de usuários em terapia renal 

substitutiva 

8 
NOGUEIRA, 

et al. 
Aspectos sociodemográficos e clínicos relacionados à 

qualidade de vida de pacientes em hemodiálise 

9 
GOMES, et 

al. 
Quality of life of men and women on hemodialysis 

10 
SANTOS; 

SARDINHA 
Qualidade de vida de pacientes com doença renal 

crônica 

11 
PEREIRA; 

LEITE 
Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes em 

terapêutica hemodialítica 

12 JESUS, et al. 
Qualidade de vida de indivíduos com doença renal 

crônica em tratamento dialítico 

13 
MARÇAL, et 

al. 
Qualidade de vida de pessoas com doença renal 

crônica em hemodiálise 

14 
ZANESCO, et 

al. 
Avaliação da qualidade de vida de pacientes renais 

crônicos em hemodiálise: um estudo transversal 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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 Identificou-se que os desenhos metodológicos usados 

pelos autores foram estudos transversais, representando 

78,5%, dos quais sete descritivos e a abordagem mais utilizada 

foi a quantitativa. Referente ao ano de publicação dos estudos 

contemplados, 35,7% foram publicados em 2017, seguido de 

2018 e 2019 ambos com 28,5%, respectivamente.   

 A maioria dos estudos selecionados foram produzidos no 

Brasil e publicados em periódicos nacionais, com destaque para 

a revista Acta Paulista de Enfermagem na qual foram 

identificados dois artigos. Um estudo foi publicado em periódico 

internacional BMC Nefhrology. 

 No quadro 2, os dados registrados são referente ao local da 

pesquisa, população estudada, sexo e instrumento aplicado 

para avaliar a qualidade de vida. 

 

Quadro 1. Distribuição dos artigos selecionados, quanto ao 

local da pesquisa, número de participantes, sexo e instrumento 

para avaliar a Qualidade de Vida (QV), 2019. 

Artigo Local N 

Sexo 

FEM/MAS 

(%) 

Instrumento 

QV 

1 São Carlos  101 - KDQOL-SF 

2 Pernambuco 47 44,7/55,3 KDQOL-SF 

3 São Paulo 110 32,7/67,3 
WHOQOL-bref, 

WHOQOL-SRPB 

4 Rio Grande do Sul 65 50,8/49,2 KDQOL-SF™1.3. 

5 
Holanda, Canadá, 

Noruega 
714 38,0/62,0 KDQOL-SF 

6 
Recife - 

Pernambuco 
139 48,2/51,8 

WHOQOL-SRPB-

bref 

7 Belém - Pará 20 - SF-36 

8 Nordeste 300 51,0/49,0 SF-36 

9 João Pessoa 40 52,5/47,5 WHOQOL-BREF 

10 Maranhão 38 55,3/44,7 KDQOL-SF™ 
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11 Minais Gerais 258 59,7/40,3 KDQOL-SF 

12 - 100 41,0/59,0 WHOQOL-bref 

13 Paraná 30 40,0/60,0 KDQOL-SF 

14 Santa Catarina 116 45,7/54,3 SF-36 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

As pesquisas analisadas foram realizadas em diferentes 

regiões, com predomínio na região nordeste do Brasil. As 

populações e amostras foram compostas por no mínimo de 20 

e no máximo de 714 participantes, e todos os indivíduos dessas 

pesquisas estavam submetidos ao tratamento hemodialítico. 

Em relação ao sexo, observou-se maior frequência de 

indivíduos do sexo masculino, que variou de 51,8% a 67,3%. 

No que se refere aos instrumentos utilizados pelos 

estudos para avaliar a qualidade de vida de pacientes em 

tratamento hemodialítico, o mais aplicado pelos autores da 

amostra foi o Kidney Disease Quality of Life Short Form 

(KDQOL-SF), este é um instrumento específico que avalia 

doença renal crônica terminal, aplicável a pacientes que 

realizam algum tipo de programa dialítico, e inclui o questionário 

MOS 36 Item Short-Form Health Survey (SF-36) como uma 

medida genérica, voltado para as preocupações particulares 

dos pacientes renais crônicos. 

Os pacientes que realizam a hemodiálise estão sujeitos 

à diminuição da qualidade de vida, quando comparados à 

população em geral. Verificou-se nos estudos analisados que a 

dimensão que apresentou maior risco de prejuízo à qualidade 

de vida desses indivíduos foi o funcionamento físico 

(FUKUSHIMA et al., 2016; SILVA et al., 2017; GESUALDO et 

al., 2017; BARBOSA et al., 2017; VAN LOON et al., 2017; 

SANTOS; SARDINHA, 2018; LEIMIG et al., 2018; CONTENTE 

et al., 2018; NOGUEIRA et al., 2018; PEREIRA; LEITE, 2019; 

JESUS et al., 2019; ZANESCO et al., 2019). 
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 Em relação ao funcionamento físico, viu-se que os 

participantes que apresentaram maior risco de prejuízo a 

qualidade de vida foram aqueles com maior idade, sendo que, 

a cada ano de vida, o risco de prejuízo aumentou 9,9%. No 

domínio “energia e fadiga”, verificou-se que as mulheres 

apresentaram 2,7 vezes mais risco de prejuízo, 

comparativamente aos homens. Na “função cognitiva” 

observou-se que a cada ano o risco de prejuízo aumentava em 

3,8% (FUKUSHIMA et al., 2016). 

O mesmo estudo apontou que os sujeitos não praticantes 

de alguma crença religiosa, apresentaram o risco 7,3 vezes 

maior de prejuízo no domínio “qualidade da interação social” 

(FUKUSHIMA et al., 2016). Resultado semelhante foi 

encontrado no estudo realizado por Gesualdo et al. (2017) em 

que os sujeitos não praticantes religiosos possuem risco mais 

elevado de pior QV em comparação aos outros grupos. 

Apenas um dos estudos analisados, obteve escore 

positivo para a dimensão funcionamento físico usando o 

instrumento KDQOL-SF. No qual os melhores resultados da 

qualidade de vida foram identificados em pacientes com idades 

entre 40 à 49 anos de idade, uma vez que a dimensão 

funcionamento físico avalia as condições de saúde associada 

às limitações das atividades físicas (MARÇAL et al., 2019). 

Quanto às influências positivas, Jesus et al. (2019), 

observaram que ter maior grau de escolaridade influencia os 

domínios “físico” e "meio ambiente". Já o estado civil casado ou 

a presença de um companheiro, influenciou positivamente o 

domínio "relações sociais"; já a maior renda, melhorou o 

domínio "meio ambiente".  

O mesmo estudo mostrou ainda que indivíduos com 

maior grau de escolaridade exercem atividades que exigem 

menor esforço físico, e por isso o impacto da doença em suas 
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atividades é menor, além de compreenderem melhor as 

informações e aderirem melhor ao tratamento (JESUS et al., 

2019). Gesualdo et al. (2017) obteveram resultados 

semelhantes, no qual os participantes com menor escolaridade 

apresentam 4,3 vezes mais risco de baixa QV em relação 

àqueles com maior escolaridade. 

De acordo com as respostas obtidas através do KDQOL-

SF, a situação no trabalho e a limitação física apresentaram 

piores resultados, em relação a qualidade de vida. A função 

sexual e o encorajamento da equipe apresentaram melhores 

resultados, sendo assim, melhor qualidade de vida em relação 

à essas duas dimensões (BARBOSA et al., 2017). 

Com relação à análise dos fatores associados à QV de 

pacientes com DRC em hemodiálise, no instrumento The World 

Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref) observa-se 

que, nos domínios “físico” e “relações sociais”, os participantes 

que apresentaram maior risco de baixa QV foram aqueles que 

obtiveram valor de albumina inferior. Destaca-se que a cada 

unidade de albumina, o risco de prejuízo na QV diminuiu 74,2% 

e 78,9%, respectivamente (GESUALDO et al., 2017). 

No mesmo estudo, no domínio “sentido da vida”, 

observa-se que os participantes do sexo masculino, sem 

parceiro fixo, com menor escolaridade e declarados não 

praticantes religiosos possuem risco mais elevado de pior QV 

em comparação aos outros grupos (GESUALDO et al., 2017). 

Os participantes “sem parceiro” possuem risco 8,5 vezes 

maior do que os relatados “com parceiro”; os homens possuem 

5,1 vezes mais risco de pior QV nesta dimensão do que as 

mulheres (GESUALDO et al., 2017). 

No que se refere à saúde geral da população estudada, 

a função social obteve elevado escore, visto que o paciente com 

Insuficiência Renal Crônica (IRC) precisa aprender a conviver 
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com restrições, que trazem prejuízos e impactam na 

socialização dos pacientes. A dimensão função social é de 

extrema importância, visto que, os pacientes com IRC possuem 

uma dependência física e emocional que surge no momento no 

processo de adoecimento e no esforço diário para a 

manutenção da vida (SILVA et al., 2017).  

Segundo Silva et al. (2017) afirmam que após as sessões 

de hemodiálise é comum os pacientes referirem sintomas como 

cansaço, mal-estar, fadiga, fraqueza e náuseas, situação que 

acabam dificultando a realização de atividades diárias. Além 

disso, apresentam limitações em decorrência da doença, para 

andar, correr, carregar peso, subir escadas, resultando assim 

em um baixo escore da função física e manutenção das 

atividades laborais. 

Por isso, o papel profissional foi a dimensão que obteve 

o pior escore. Isso demonstra um grande problema relacionado 

à situação profissional, na qual a maioria dos pacientes com 

IRC não possui condições de trabalhar devido à carga imposta 

pelo tratamento hemodialítico (SILVA et al., 2017). 

Esses achados estão em conformidade com os 

resultados de Santos e Sardinha (2018), no tocante a 

identificação de escores baixos do instrumento KDQOL-SF para 

os seguintes componentes da QV: Papel profissional, Função 

física, Sobrecarga da doença renal e Saúde geral. Diante disso, 

percebe-se que a DRC e o tratamento hemodialítico repercutem 

de forma prejudicial na vida dos pacientes, comprometendo 

alguns fatores da QV (SANTOS; SARDINHA, 2018). 

Um bom indicador de qualidade de vida ocorreu nos 

dominínos espiritualidade, religiosidade, crenças pessoais 

(81,0%), relações sociais (75,8%), psicológico (67,5%) e meio 

ambiente (64,4%). Já o domínio físico apresentou o indicador 
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mais baixo (58,3%) quando comparado aos demais (LEIMIG et 

al., 2018). 

Um estudo que aplicou o questionário Short Form 36 (SF 

36), em pacientes com tempo de tratamento hemodialítico 

menor e maior que cinco anos, mostrou que a qualidade de vida 

para esses dois grupos é deficiente, pois, apresentaram 

escores mais baixos para os aspectos limitação física, dor e 

estado geral de saúde, entretanto os domínios vitalidade e 

aspectos sociais demonstraram um valor regular para ambos os 

grupos (CONTENTE et al., 2018). 

Já um estudo realizado no Nordeste do Brasil com 300 

pacientes em hemodiálise identificou a qualidade de vida 

prejudicada em 31,5% dos investigados, estando esta 

associada à variável sexo. Neste estudo verificou-se que a 

capacidade funcional é o domínio de qualidade de vida com 

mais altos índices de prejuízo em pacientes em hemodiálise 

(NOGUEIRA et al., 2018). 

Esse mesmo estudo mostrou o domínio de QV dor 

apresentava-se alterado, associando-se a sexo e anos de DRC. 

A percepção da dor pode estar associada ao aumento do 

estresse ou à diminuição da QV, bem como a altos níveis de 

citocinas pró-inflamatórias em pacientes com doença renal 

crônica (NOGUEIRA et al., 2018). 

Um estudo realizado na Paraíba com 40 pacientes em 

hemodiálise, ao avaliar a qualidade de vida identificou que no 

domínio de “Relações Sociais”, obteve maior pontuação, devido 

ao apoio que os pacientes recebem de seus familiares e 

amigos, contribuindo assim para melhores condições para lidar 

com a doença e seu tratamento e, consequentemente, na sua 

vidas pessoais. Observou-se também que a maioria dos 

entrevistados mostrou insatisfação com a “vida sexual”, fator 
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que interfere negativamente na qualidade de vida  (GOMES et 

al., 2018). 

Com relação aos domínios “Participação em 

oportunidades de recreação, lazer e meio ambiente”, pessoas 

de ambos os sexos relataram insatisfação. A baixa renda dos 

pacientes comprometeu consideravelmente as práticas de 

lazer, justificando a pontuação mais baixa, tornando-se mais um 

fator de estresse e risco à saúde do indivíduo (GOMES et al., 

2018). 

Os danos causados pela hemodiálise na condição física 

do paciente com DRC produz alterações nas atividades diárias, 

hábitos alimentares e capacidade de trabalhar. A experiência 

das mulheres nesse domínio foi pior quando comparada aos 

homens, pois apresentaram maiores dificuldades em relação ao 

seu cotidiano, como com a responsabilidade de cuidar da casa 

e dos filhos, causando maior desgaste físico e estresse 

(GOMES et al., 2018). 

 

 

CONCLUSÕES  

 

A literatura pesquisada revela que as principais 

implicações na QV dos pacientes com DRC em hemodiálise, 

dizem respeito as inúmeras modificações advindas do processo 

de adoecimento, dificuldades para adaptação ao tratamento e 

o impacto na capacidade física. Desse modo, os profissionais 

que atuam nas clínicas de hemodiálise, devem identificar e 

entender os aspectos que afetam a qualidade de vida dos 

indivíduos com DRC em maior profundidade, para que possam 

planejar ações mais específicas e atendimento mais eficaz. 

A associação e avaliação dos domínios físico, mental e 

social podem ajudar na identificação de pacientes frágeis 
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possibilitando a realização de planejamentos e intervenções 

preventivas para melhor atender a essa população. 
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RESUMO: O AVE é uma disfunção neurológica de surgimento 
agudo que ocorre por uma anormalidade na circulação 
encefálica e resulta em sinais e sintomas correspondentes ao 
comprometimento de áreas focais do encéfalo. A deficiência na 
mobilidade motora pode determinar o quadro de hemiplegia, 
como também pode acarretar complicações tanto na 
biomecânica e força muscular respiratórias, quanto no ciclo 
sono-vigília. Com o objetivo de estudar as alterações no 
desempenho funcional, nas atividades motoras, nas 
características respiratórias, cronobiológicas e do sono de 
hemiplégicos, elucidando a correlação existente entre essas 
variáveis, foram avaliados quinze hemiplégicos através da 
escala de Barthel, protocolo de Fügl-Meyer, escala de Oxford, 
manovacuometria, Questionário de Cronotipo e Índice de 
Qualidade de Sono de Pittsburgh. Foi evidenciada uma redução 
da força muscular respiratória, uma predominância do cronotipo 
matutino, como também a presença de distúrbios de sono nos 
hemiplégicos avaliados. Através do modelo de regressão linear 
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múltipla, foi observada a existência de uma relação significativa 
apenas entre a força muscular respiratória e a qualidade do 
sono, reforçando a relação existente entre esses parâmetros e 
sugerindo que eventos que comprometem a expressão 
adequada do comportamento do sono promovem também 
efeitos deletérios na musculatura respiratória. 
Palavras-chave: Hemiplegia. Acidente Vascular Encefálico. 

Mecânica Respiratória. Distúrbios do Sono. Ritmo Circadiano. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o acidente vascular encefálico (AVE) é prevalente 

o quadro de hemiplegia com consequente déficit muscular 

unilateral nos acometidos, que ao comprometer o tronco acaba 

interferindo na biomecânica respiratória normal e gerando 

comprometimentos na força e resistência muscular respiratória 

(NORRVING; KISSEIA et al., 2013; CRUZ et al., 2018). 

Além dos déficits cinético-funcionais que prejudicam a 

independência funcional dos hemiplégicos, estudos apontam 

que, devido as lesões neurológicas causadas pelo AVE se 

localizarem principalmente em áreas corticais sensório-motoras 

e na região parameridianal do tálamo, ocorreria uma diminuição 

dos inputs envolvidos no mecanismo de feedback para a 

regulação homeostática do sono, resultando em um 

comprometimento na qualidade do sono dos acometidos 

(UDDIN et al., 2015). 

Os parâmetros ventilatórios e o funcionamento da 

musculatura respiratória dos hemiplégicos ainda estão ligados 

à modulação temporal do sono, estreitamente relacionada aos 

ritmos biológicos e ao ciclo claro-escuro. Com isso, sugere-se 

que a má qualidade do sono e os distúrbios do sono podem 
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surgir em decorrência do cronotipo e/ou do déficit de força 

muscular respiratória dos acometidos (REDLINE et al., 2010; 

MUÑOZ et al., 2012). 

Porém, de modo contrário, há uma segunda hipótese em 

que a má qualidade do sono e a presença de distúrbios do sono, 

em especial os respiratórios, podem estar prejudicando direta 

ou indiretamente o desempenho da musculatura respiratória 

dos hemiplégicos, já que são observados casos de má 

qualidade do sono antes da ocorrência do AVE, refutando a 

primeira hipótese (ALMEIDA, 2014; BARRETO et al., 2015). 

Diante dos danos primários e das sequelas que se 

instalam após a ocorrência de um AVE, que comprometem 

tanto o desempenho cinético-funcional, quanto as funções 

respiratórias e o comportamento do ciclo sono-vigília dos 

acometidos, e tendo em vista a escassez de pesquisas que 

contemplem a relação entre essas variáveis, surge a 

importância de se estudar melhor como se instalam esses 

comprometimentos, e de que forma eles se relacionam e 

conjuntamente afetam a qualidade de vida dos hemiplégicos. 

A relevância do estudo está na importância de entender 

a relação existente entre as perdas cinético-funcionais advindas 

dos déficits respiratórios e os distúrbios no comportamento do 

sono dos acometidos, à medida que fornecer terapia 

exclusivamente motora não se mostra suficiente para atenuar 

os prejuízos biopsicossociais que estão sendo causados por 

comprometimentos na capacidade respiratória e/ou por 

problemas funcionais impostos pelos distúrbios do sono, 

ressaltando a influência das características intrínsecas dos 

acometidos, como o cronotipo, neste contexto. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Quanto à natureza, tratou-se de uma pesquisa aplicada 

e, conforme o procedimento técnico, obedeceu ao perfil de uma 

pesquisa de campo do tipo quanti-qualitativo. 

Foi estudada a população de acometidos por hemiplegia 

decorrente do AVE, sendo a amostra constituída de 15 sujeitos 

hemiplégicos após AVE unilateral e não recorrente, 

alfabetizados, voluntários, de ambos os sexos, atendidos no 

setor de neurologia da clínica escola de fisioterapia de uma 

instituição de ensino superior do município de Patos, Paraíba. 

Foram excluídos da pesquisa os sujeitos com hemiplegia 

decorrente de outra patologia/evento, os acometidos por outros 

padrões morfofuncionais, os que apresentaram condição 

limitante às entrevistas e avaliações, além dos que não 

colaboraram para coleta dos dados. 

Com a confirmação do diagnóstico clínico do AVE 

através do parecer médico, foi solicitada a autorização dos 

participantes através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), que informou os procedimentos e objetivos 

da pesquisa. A coleta de dados foi realizada em janeiro de 2014, 

sendo utilizados os seguintes instrumentos: 1) uma Ficha de 

Coleta de Dados Clínicos e Sociodemográficos, para registro 

dos dados do participante. 

2) uma Ficha de Avaliação Muscular para quantificar 

subjetivamente a força da musculatura do membro superior e 

do tronco dos dois dimídios corporais que se relacionam com a 

mecânica respiratória dos participantes (bíceps braquial, tríceps 

braquial, peitoral maior, flexores, extensores, inclinadores 

laterais e rotadores do tronco), através da Escala de Oxford 
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gradua a força de 0 à 5, em que (0) significa ausência de 

contração, (1) tremulação de contração, (2) movimento com a 

gravidade contrabalançada, (3) movimento contra a gravidade, 

(4) movimento contra a gravidade e resistência, e (5) normal 

(SKINNER; THOMPSON, 1985). Ainda foram registrados nessa 

ficha os dados da avaliação da força muscular respiratória 

baseada na pressão inspiratória máxima (PImáx) e pressão 

expiratória máxima (PEmáx), através de um manovacuômetro 

analógico de marca comercial médica. A interpretação dos 

resultados seguiu os valores de referência de normalidade para 

a população brasileira (NEDER, 1999). 

3) A Escala de Barthel, que através de questões 

preestabelecidas avaliou o grau de independência nas 

atividades básicas de vida diária (AVD’s), com itens que 

receberam uma pontuação de 0, 5, 10 ou 15 pontos, atingindo 

um score total máximo de 100 pontos. Um escore final de 0-20 

indica comprometimento motor muito grave, 25-45 grave, 50-70 

moderado, 75-95 ligeiro, e 100 indica a ausência de 

comprometimento motor (MAHONEY; BARTHEL, 1965). 

4) O Protocolo de Desempenho Físico de Fügl-Meyer, 

que identificou as dimensões do desempenho físico e 

comprometimento motor da extremidade superior e inferior, 

avaliando cinco dimensões que incluíram aspectos do controle 

motor como a amplitude de movimento articular, dor, 

sensibilidade, comprometimento motor da extremidade superior 

e inferior, e equilíbrio, sendo os dados pontuados em uma 

escala ordinal aplicada para cada item, em que 0 indica 

nenhuma performance, 1 indica performance parcial, e 2 indica 

performance completa. Os dados foram tratados e interpretados 

com base nos referenciais do protocolo (FUGL-MEYER,1981). 
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5) Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP), 

constituído de questões referentes ao sono dos participantes, 

como aspectos dos horários de dormir e acordar, do ambiente 

onde dorme, percepção sobre a qualidade do próprio sono, 

estado de alerta durante a vigília, e uso de hipnóticos. O escore 

final de 0-4 indicou boa qualidade do sono, 5-10 qualidade ruim, 

e 10-21 indicou a presença de distúrbio do sono.  

6) Questionário de Cronotipo, que investigou o 

comportamento do sono-vigília dos participantes, por sua vez 

influenciado pelo sistema de sincronização circadiana 

individual, e expresso através de pontuações que classificaram 

cada participante em matutino extremo, moderadamente 

matutino, intermediário, moderadamente vespertino, e 

vespertino extremo. As pontuações possíveis vão desde 16 

(vespertino extremo) até 86 (matutino extremo), passando por 

pontuações intermediárias (HORNE; OSTBERG, 1976).  

Na abordagem quantitativa, os dados foram organizados 

através do programa Microsoft Excel. Na análise da distribuição 

normal dos dados da amostra foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Na comparação das médias foi usado o 

teste t de student e foi realizada uma regressão linear com o 

objetivo de correlacionar as varáveis da pesquisa. O estudo foi 

analisado pelo pacote estatístico SPSS 15.0 (Statistical 

Package for the Social Science) atribuindo-se o nível de 

significância de 5% para todos os testes estatísticos.  

A realização deste estudo considerou a Resolução nº 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde que rege sobre a 

ética da pesquisa envolvendo seres humanos direta ou 

indiretamente, assegurando a garantia de que a privacidade do 

sujeito da pesquisa foi preservada. Seu projeto de pesquisa foi 
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submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário de Patos, e após a concessão de sua aprovação, 

todos os sujeitos envolvidos na pesquisa assinaram ao TCLE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dos 15 hemiplégicos incluídos na amostra, 33% (n=5) era 

do gênero feminino e 67% (n=10) do masculino. Foi observada 

uma idade média de 55,8 ± 13,5 anos, e quando distribuídos em 

faixas etárias foi possível analisar que 33%(n=5) tinha idade 

entre 30-46 anos, 27% (n=4) entre 47-62 anos, e 40% (n=6) 

tinha entre 63-80 anos (Tabela 1). Ainda na Tabela 1, observa-

se que peso dos sujeitos variou entre 53 e 96 quilogramas (kg), 

com média de 70 ± 17,9 kg, enquanto que a altura variou entre 

1,55 e 1,87 metros (m), com média de 1,65 ± 0,45 m. Já o IMC, 

variou entre 19 e 31kg/m², com média de 26 ± 6 kg/m². 

 
Tabela 1. Caracterização da amostra do estudo. 

Paciente Idade Peso (kg) Altura (m) IMC* 

01 30 65 1,60 25 

02 64 53 1,64 19 

03 39 61 1,60 24 

04 59 62 1,65 23 

05 43 78 1,71 27 

06 61 68 1,62 27 

07 46 96 1,87 27 

08 72 73 1,68 26 

09 80 72 1,65 27 

10 65 84 1,66 31 

11 50 75 1,60 29 
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12 57 75 1,70 26 

13 63 63 1,55 26 

14 64 72 1,58 29 

15 44 53 1,67 19 

Média ± dp* 55,8 ± 13,5 70 ± 17,9 1,65 ± 0,45 26 ± 6 

*dp: desvio padrão; **IMC: índice de massa corpórea. Fonte: Martins e 

Martins (2019). 

A prevalência do AVE é alta, principalmente entre os 

indivíduos idosos, e com o envelhecimento populacional 

brasileiro, estima-se que a incidência aumente ainda mais 

nessa população, já que a idade avançada é um dos fatores de 

risco não modificáveis (FERNANDES, 2015; WHO, 2015). 

Corroborando esses achados, no presente estudo a faixa-etária 

acima de 60 anos prevaleceu na composição da amostra. 

Segundo Merritt (2007), as doenças cerebrovasculares e 

cardiovasculares são de maior prevalência no gênero 

masculino, especialmente o AVE, o que também pode ser 

observado no presente estudo. Contudo, estudos como o de 

Oliveira (2018) observou-se prevalência igual entre os gêneros. 

De acordo com Norrving e Kisseia (2013), a obesidade 

também está entre os fatores predisponentes que se destacam 

em indivíduos que sofreram AVE. Foi possível identificar que 

67% (n=10) dos sujeitos do estudo tinham IMC acima de 25 

kg/m², representando peso acima do normal e reforçando a 

prevalência desta comorbidade. 

Quando questionados em relação à prática de exercícios 

físicos diferentes das atividades realizadas no tratamento 

fisioterapêutico, todos os sujeitos afirmaram não realizar. 

Cerniauskaite et al. (2012) destacam o AVE diminui os níveis 

de atividade física dos acometidos tanto pelas sequelas 

motoras provocadas quanto pela perda da flexibilidade na rotina 
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diária, não se relacionando, nesse caso, com o ciclo claro-

escuro, mas sim com a ausência de estímulos não-fóticos.  

Diante disso, a prática de atividade física é recomendada 

como medida de tratamento de distúrbios relacionados a 

alterações circadianas, à medida que é indicada sua provável 

influencia na qualidade do sono pela sincronização com o ritmo 

circadiana (CHASENS et al., 2007). 

Na Tabela 2, estão apresentados os dados relativos à 

avaliação da independência funcional da amostra através da 

Escala de Barthel. Foi evidenciado que apenas 13% (n=2) dos 

sujeitos apresentaram comprometimento funcional grave e 13% 

(n=2) apresentaram comprometimento funcional moderado, 

enquanto que a grande maioria (74%) apresentou 

comprometimento funcional leve. 

 

Tabela 2. Avaliação da amostra através da Escala de Barthel. 

Sujeito Score Classificação 

01 85 Leve 
02 80 Leve 
03 90 Leve 
04 80 Leve 
05 35 Grave 
06 95 Leve 
07 90 Leve 
08 40 Grave 
09 55 Moderado 
10 65 Moderado 
11 75 Leve 
12 90 Leve 
13 75 Leve 
14 75 Leve 
15 95 Leve 

Fonte: Martins e Martins (2019). 
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Observou-se um predomínio do comprometimento leve, 

concordando com os achados do estudo de Oliveira (2010) que 

também propôs uma avaliação funcional à 15 sujeitos 

hemiplégicos através da Escala de Barthel, e encontrou uma 

prevalência do comprometimento funcional leve (60% da 

amostra). Oliveira et al. (2018), também avaliou uma amostra 

de 10 hemiplégicos através do índice de Barthel, e observaram 

prevalência do comprometimento funcional leve, à medida que 

os sujeitos obtiveram uma pontuação média de 81,00 (±5,92). 

Segundo o protocolo de Fügl-Meyer, foi observado que 

60% (n=9) da amostra apresentou comprometimento marcante 

do desempenho físico (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Avaliação da amostra através do protocolo de Fugl-Meyer. 

Sujeito Pontuação Motora Total Nível de Classificação Motora 

01 62 Nível Marcante 
02 51 Nível Marcante 
03 42 Nível Severo 
04 34 Nível Severo 
05 19 Nível Severo 
06 32 Nível Severo 
07 69 Nível Marcante 
08 29 Nível Severo 
09 55 Nível Marcante 
10 63 Nível Marcante 
11 54 Nível Marcante 
12 45 Nível Severo 
13 48 Nível Marcante 
14 80 Nível Marcante 
15 86 Nível Moderado 

Fonte: Martins e Martins (2019). 

 

O envelhecimento, os déficits neurológicos residuais, o 

estilo de vida sedentário, o declínio do condicionamento 
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cardiovascular, a fraqueza e a atrofia muscular por desuso, 

comprometem o desempenho físico dos pacientes que 

sofreram um AVE. Esse comprometimento provavelmente se 

relaciona ao aumento na demanda de sono, que prejudica a 

regulação circadiana e assim causa alterações motoras (SEITZ; 

HILDEBOLD; SIMERIA, 2011; LUIK et al., 2013). 

Oliveira et al. (2018), avaliando uma amostra de 10 

sujeitos hemiplégicos através da escala de desempenho físico 

de Fugl Meyer encontraram uma média de pontuação motora 

de 40,00 (±10,49), sendo assim observado um 

comprometimento motor marcante, corroborando com os 

resultados encontrados nas avaliações do presente estudo. 

De acordo com o protocolo de avaliação de Oxford, a 

força muscular foi graduada conforme valores e classificações 

específicos em grupos musculares associados à biomecânica 

respiratória, comparando os níveis de graduação de força entre 

os dimídios comprometido e não comprometido dos pacientes. 

A força muscular média observada no lado comprometido dos 

sujeitos foi de 3,0, enquanto que a força muscular média 

observada no lado não comprometido foi de 4,7, revelando, na 

análise comparativa dos níveis de graduação de força entre os 

dimídios comprometido e não comprometido, diferença 

estatisticamente significativa. 

O déficit de força muscular deve-se a mudanças 

estruturais e mecânicas no músculo, tendões e tecido conectivo 

do dimídio corporal parético que impõem restrição passiva, 

limitando a ativação voluntária do músculo agonista, 

influenciando diretamente na realização das AVD’s e 

prejudicando a independência e a autoestima do indivíduo 

(SCALZO et al., 2010; BRASIL, 2013). 
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Na avaliação da força muscular respiratória através da 

manovacuometria, comparando os sujeitos por gênero, obteve-

se os valores de - 41 ± 27,34 cmH2O de PImáx para o gênero 

feminino, e - 42 ± 20,5 cmH2O para o masculino; e 39 ± 7,31 

cmH2O de PEmáx para o gênero feminino e 38 ± 12,46 cmH2O 

para o masculino. Os valores estão abaixo do previsto para 

essa população (p < 0,001), sem, no entanto, diferença 

estatisticamente significativa de nenhum dos valores quando 

comparados os gêneros. 

Meneghetti et al. (2011) enfatizam que o 

comprometimento respiratório em indivíduos acometidos por 

AVE ocorre em virtude da fraqueza muscular e das alterações 

posturais do tronco, sendo as mudanças na mecânica pulmonar 

responsáveis por reduzir a complacência torácica e pulmonar, 

diminuindo assim a capacidade vital e pulmonar total. 

Corroborando com o presente estudo, Meneghetti et al. 

(2011) avaliaram a força muscular respiratória de 22 

hemiplégicos acometidos por AVE e encontraram valores de 

PImáx e PEmáx menores que a média predita. Garcia et al. 

(2014) avaliaram os valores médios de força muscular 

respiratória em 13 pacientes pós-AVE e também encontraram 

valores abaixo da faixa predita. 

De forma semelhante, Mafalda, Santos e Carrilho (2014) 

avaliaram a força muscular respiratória de 11 pacientes 

hemiplégicos com diagnóstico clínico de AVE, de ambos os 

gêneros, com idade entre 40 e 70 anos, e observaram que, 

quanto à pressão inspiratória, ambos os gêneros obtiveram 

diminuição da força muscular respiratória. Outros estudos como 

o de Almeida (2014) também demonstraram força muscular 

respiratória diminuída em hemiplégicos após AVE. 
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A idade e o sexo são fatores que influenciam diretamente 

a força muscular respiratória, sendo os valores de PImáx e 

PEmáx menores nas mulheres em relação aos homens. No 

estudo de Mafalda, Santos e Carrilho (2014), o gênero feminino 

apresentou uma PImáx menor, contudo, não foi observado no 

presente estudo, pois não houve diferença estatisticamente 

significativa na comparação da força muscular respiratória entre 

os gêneros. 

No âmbito das pesquisas científicas e na abordagem 

clínica do AVE deve-se dar maior ênfase aos acometimentos 

oriundos dos distúrbios do padrão sono-vigília, devendo intervir 

nos fatores de risco para desordens circadianas, para garantir 

a saúde e qualidade de vida dos pacientes (OLIVEIRA, 2018). 

O Questionário de Cronotipo caracterizou os 

participantes segundo respostas subjetivas a respeito da 

melhor hora para realização de algumas tarefas propostas. 

Observou-se que 53% (n=8) dos sujeitos tinha cronotipo 

moderadamente matutino, 20% (n=3) cronotipo matutino 

extremo, 20% (n=3) cronotipo intermediário, enquanto apenas 

7% (n=1) apresentou cronotipo moderadamente vespertino. 

Corroborando com o presente estudo, Diógenes et al. 

(2005), avaliando o cronotipo de 24 sujeitos hemiplégicos após 

AVE, observaram que todos presentavam características de 

matutinidade. De forma semelhante, Campos et al. (2011), em 

um estudo transversal com 42 pacientes com AVE unilateral, 

observaram que 93% (n=39) eram matutinos e 7% (n=3) eram 

indiferentes. Na análise de regressão realizada nesse estudo, 

verificou-se que o cronotipo foi o único fator que teve influência 

significativa no horário preferencial de prática de atividades 

físicas e mentais, e conclui-se que quanto mais matutino o 
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cronotipo, mais cedo o horário escolhido para realizar essas 

atividades. 

Através do IQSP, foi avaliada a qualidade subjetiva do 

sono da amostra. Observou-se que 67% (n=10) apresentaram 

comprometimento da qualidade do sono, e 20% (n=3) 

apresentaram pontuações de distúrbios do sono (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Avaliação da qualidade de sono dos sujeitos através do IQSP 

Paciente Pontuação Global Classificação 

01 7 Qualidade ruim 
02 3 Boa qualidade de sono 
03 4 Boa qualidade de sono 
04 9 Qualidade ruim 
05 8 Qualidade ruim 
06 11 Distúrbio do sono 
07 0 Boa qualidade de sono 
08 15 Distúrbio do sono 
09 2 Boa qualidade de sono 
10 11 Distúrbio do sono 
11 10 Qualidade ruim 
12 6 Qualidade ruim 
13 9 Qualidade ruim 
14 9 Qualidade ruim 
15 1 Boa qualidade de sono 

Fonte: Martins e Martins (2019). 

 

A lesão cerebral em si, como também a depressão, 

ansiedade, desordens respiratórias do sono, como a síndrome 

da apneia-hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS), e a falta de 

atividade física e social contribuem com a persistência das 

desordens do ciclo sono-vigília (WILLIAMS; HOLLOWAY, 

2005). 

A percepção do próprio paciente sobre o seu sono é uma 

consideração primária e essencial na prática clínica. Como 
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base nisso, no estudo de Oliveira (2018) foi avaliada a 

qualidade do sono de 10 pacientes hemiplégicos com AVE e 10 

indivíduos saudáveis, através do IQSP, e ainda por meio da 

Actimetria (Actiwatch 2, Philips Respironics®, Andover, MA, 

USA), durante 7 dias consecutivos, foi avaliado objetivamente 

o padrão sono-vigília. Observou-se significativa má qualidade 

do sono nos hemiplégicos, e além disso, a análise da actimetria 

demonstrou que menor nível de atividade tanto durante a vigília 

quanto durante o sono nesse grupo. 

Através do IQSP, Neves (2016) realizou um estudo que 

avaliou uma amostra de 6 voluntários pertencentes à população 

de sujeitos internados com diagnóstico de hemiplegia após AVE 

há mais de 3 meses e menos de 12 meses, com idade inferior 

a 75 anos, e observou que 50% (n=3) da amostra apresentava 

má qualidade do sono, sendo identificado um aumento na 

latência do sono e a presença de distúrbios do sono.  

Campos et al. (2011) realizaram um estudo com 42 

pacientes com AVE unilateral e observaram que 64% (n=27) 

apresentou qualidade ruim do sono, 43% (n=18) apresentou 

sonolência excessiva, enquanto que 57% (n=24) apresentou 

padrão irregular da rotina diária. Esses autores concluíram que 

pacientes com mais tempo de lesão poderiam apresentar 

distúrbios do sono por estarem menos expostos às pistas 

fóticas, uma vez que a maioria não retorna às suas atividades 

sociais e ocupacionais diárias. 

Jackson, Howard e Barnes (2011) constataram a 

presença de distúrbios do sono em uma pesquisa com 

pacientes hemiplégicos após AVE, sendo a insônia a queixa 

mais comum após o evento. Também investigando a presença 

de distúrbios do sono nessa população, especificamente a 
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SAHOS, Barreto et al. (2015) estudaram 104 pacientes com 

AVE isquêmico na fase aguda, e verificaram grau de sonolência 

por meio da escala de Epworth e condição respiratória do sono 

através de Stardust (sRespironics), sendo observado distúrbio 

do sono em 57,5% (n=60) dos pacientes, com evolução mais 

grave após 3 e 6 meses. 

Chen et al. (2015) também investigaram a presença de 

distúrbios do sono em 101 pacientes com AVE e em 86 sujeitos 

do grupo controle, através da Polissonografia, do IQSP, da 

Escala de Sonolência de Epworth e da Escala Nacional de 

Acidente Vascular Cerebral dos Estados Unidos da América, e 

observaram uma prevalência relativamente alta de distúrbios do 

sono no grupo que sofreu AVE, concluíram que esses distúrbios 

se relacionam com diversos fatores de risco associados ao AVE 

e podem, adicionalmente, ser causados ou exacerbados pela 

ocorrência do mesmo. 

Souza (2012) conduziu uma pesquisa com 154 pacientes 

com diagnóstico de primeiro episódio de AVE e observou que 

36% (n=55) afirmou apresentar algum problema de sono, 

principalmente queixas relacionadas à insônia, como 

dificuldade para iniciar o sono, bem como acordar à noite e ter 

dificuldade para adormecer novamente.  

Tendo em vista o grande impacto do AVE na saúde, os 

devem ser acompanhados de forma multidimensional, o que 

inclui os fatores epidemiológicos, cognitivos, funcionais e de 

sono, para que, sob uma visão adequada da patologia, sejam 

tratados integral e resolutiva (SOUZA, 2012). 

Através de uma análise de regressão linear, foi pensado 

um modelo de regressão múltipla que contemplasse a 

modulação temporal ou mesmo a influência de fatores 
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relacionados à temporização dos fenômenos biológicos na 

amostra (Tabela 5). Sendo assim, utilizando-se as variáveis de 

qualidade do sono através da análise do IQSP, foi observado 

que apenas a PImáx foi o fator que apresentou relação 

significativa com a variável IQSP. Entretanto, a avaliação da 

força da musculatura expiratória também se mostrou bastante 

comprometida na amostra estudada, sugerindo que poderia 

estar relacionada também com o IQSP. 

 

Tabela 5. Modelo de regressão linear múltipla para IQSP e demais 

variáveis do estudo. 

 β ± erro padrão P 

IQSP   
Pontuação motora - 0,415 ± 0,078 0,254 
Escala de Barthel - 0,375 ± 0,115 0,561 
Equilíbrio 0,164 ± 1,104 0,785 
Idade 0,184 ± 0,092 0,541 
PImáx* - 0,581 ± 0,29 . 0,023 
PEmáx 
Cronotipo 

- 0,374 ± 0,054 
- 0,68 ± 0,129 

0,170 
0,847 

 * Apenas a Pimáx foi o fator que possuiu relação (significativa) com o IQSP 

(0,023). Fonte: Martins e Martins (2019). 

 

Poucos trabalhos estudaram a relação entre distúrbios 

do sono, músculos respiratórios, e menos ainda, a associação 

com AVE e hemiplegia, seja na fase aguda, seja na fase 

crônica. Barreto et al. (2015) destacaram a presença de 

distúrbios respiratórios do sono após o AVE e sugeriram uma 

correlação com a capacidade funcional desses indivíduos, o 

que inclui nesse contexto a função respiratória.  

Aproximando-se também da investigação da relação 

entre esses parâmetros, Muñoz et al. (2012) em um estudo 

prospectivo de base populacional, avaliaram o efeito de 
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parâmetros respiratórios relacionados à arquitetura do sono, 

particularmente a apneia central do sono (ACS), sobre o risco 

de AVE cerebral em uma coorte prospectiva de 394 idosos sem 

AVE, através da polissonografia de noite inteira em um período 

de seguimento de 6 anos. No período do estudo, observou-se 

20 derrames isquêmicos e que o AVE isquêmico estava 

associado a episódios de ACS e que a sobrevida livre de 

eventos é mais baixa nos doentes com maior índice de apneias 

centrais (IAC). Concluiu-se que a ACS seria o evento 

respiratório específico que aumenta o risco de AVC isquêmico. 

Os achados do estudo de Sousa (2010), apesar de não 

ter sido conduzido com hemiplégicos após AVE, apontam que 

há relação entre perturbação do sono e PImáx, A autora 

encontrou uma relação significativa entre os valores de PImáx 

e dados sugestivos de SAHOS em pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva crônica, sendo elucidado através dos 

resultados da aplicação da Escala de Mallampati e do 

Questionário de Berlin, um padrão de proporcionalidade em que 

quanto maior a possibilidade de eventos obstrutivos do sono, 

menores os valores de PImáx (SOUSA, 2010). No presente 

estudo, observou-se que os indivíduos hemiplégicos após AVE 

também apresentam diminuição da força muscular inspiratória 

paralelamente ao surgimento de distúrbios respiratórios do 

sono, restando elucidar a relação de causa entre elas. 

Em um estudo transversal com 29 pacientes 

hemiplégicos após AVE isquêmico, Almeida (2014) realizou 

uma análise de regressão linear múltipla para identificar as 

variáveis relacionadas aos parâmetros respiratórios, e observou 

alteração da função respiratória com comprometimento da força 

muscular, da função pulmonar, do volume de CO2 expirado e 
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da eficácia da tosse, e com isso, concluiu que quanto maior a 

incapacidade motora e física maior a probabilidade de o 

paciente estar se valendo de uma respiração rápida e 

superficial para compensar a perda da força da musculatura 

respiratória, influenciando no surgimento ou agravo de 

distúrbios respiratórios do sono. Contudo, no presente estudo 

não houve relação estatisticamente significativa entre o 

desempenho físico e motor e a qualidade do sono. 

Os dados referentes à força muscular respiratória, 

observados no presente estudo, revelam que os indivíduos 

apresentam valores compatíveis com fraqueza muscular 

respiratória, estando abaixo do previsto para essa população 

(p<0,001), à proporção que apresentavam maiores evidencias 

de acometimento por distúrbios do sono (p<0,023). Esses 

dados reforçam a relação existente entre a presença de 

distúrbios do sono e o comprometimento da musculatura 

respiratória nos indivíduos hemiplégicos, embora não esclareça 

qual comprometimento a relação de causa. 

 

CONCLUSÕES 

 

Através da realização deste estudo, foi possível observar 

que os indivíduos hemiplégicos após AVE avaliados 

apresentaram uma significativa redução da força muscular 

respiratória, refletida na diminuição da PImáx e PEmáx em 

relação aos valores preditos, como também demonstraram 

predominância de características de matutinidade na 

investigação do cronotipo, e ainda forte presença de má 

qualidade de sono. 

Contudo, não houve correlação estatisticamente 
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significativa entre a presença de distúrbios do sono e o 

cronotipo dos avaliados, mais sim foi evidenciada a existência 

de uma relação significativa entre a força muscular respiratória, 

especificamente a inspiratória, e a qualidade do sono, revelada 

pela diminuição dos valores da PIMáx em concomitância com a 

queda na qualidade e o surgimento dos distúrbios do sono. 

Estes achados estão de acordo com a afirmativa de que os 

eventos que comprometem a expressão adequada do 

comportamento do sono provocariam também efeitos deletérios 

na musculatura respiratória, avaliada durante a vigília, 

reforçando a relação existente entre esses parâmetros. 

Com isso, infere-se pela pesquisa que os distúrbios do 

sono podem estar contribuindo para acentuar a diminuição da 

força muscular respiratória, tanto pela intima relação da 

modulação do sono com a regulação neurológica da respiração, 

quanto pelo prejuízo na musculatura respiratória causado pelos 

eventos hipóxicos ocorridos nos distúrbios respiratórios do 

sono, em especial na ACS. Logo, fica claro que quanto mais 

precocemente as alterações respiratórias, cronobiológicas e do 

comportamento do sono forem detectadas, maior será a 

efetividade do tratamento dessa população. 

A limitação a ser considerada presente estudo foi a não 

avaliação de sinais e sintomas específicos de distúrbios 

respiratórios do sono, sugerindo novos estudos, sobretudo com 

uso de ferramentas mais específicas e com amostras maiores 

para obter resultados mais conclusivos. Evidenciou-se as 

lacunas existentes na literatura sobre os aspectos 

biopsicossociais da população em questão, ressaltando a 

necessidade de se esclarecer se os distúrbios do sono 
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comprometem a musculatura respiratória ou se o contrário 

acontece. 
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RESUMO: A sífilis pode ser reduzida e erradicada por meio de 
intervenções de saúde pública por ser uma doença com 
diagnóstico sensível, baixo custo e um tratamento eficaz. 
Objetivou-se descrever as notificações compulsórias que 
acontecem no atendimento ambulatorial de infectopediatria 
para melhorias de políticas de saúde para sífilis. Trata-se de 
Estudo do tipo documental e abordagem quantitativa. Os dados 
foram coletados junto ao serviço de Vigilância em Saúde 
Hospitalar de um Hospital de ensino no Nordeste do Brasil, 
referente as notificações de sífilis do ambulatório de infecto 
pediatria em 2018, enquanto serviço de referência para o 
estado do Rio Grande do Norte. Os resultados analisados 
demonstraram 18 casos de sífilis congênita, distribuídos nos 
meses de março a novembro de 2018, com maior incidência no 
mês de novembro com identificação de 10 casos (55%). As 
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mães eram jovens, com idades entre 15 a 34 anos (61%), e 17 
dos 18 dos casos analisados mostraram que seu tratamento foi 
inadequado. Espera-se que esses dados sirvam como 
direcionamento para melhorias de políticas públicas.Conclui-se 
que a melhoria para redução e erradicação da sífilis congênita 
inicia-se na atenção básica, com a realização do 
acompanhamento das gestantes nas consultas de pré-natal, 
realizando o teste de sífilis na primeira consulta e também, com 
a implementação do tratamento adequado, que inclui o 
parceiro. O monitoramento da sífilis requer o preenchimento da 
ficha de notificação para que se possa intervir e fomentar o 
desenvolvimento de políticas de saúde específicas.  
Palavras-chave: Sífilis congênita. Notificação compulsória.  

Atenção Básica. Teste rápido  

 

INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma doença infecciosa que tem vários 

estágios, é causada por Treponema pallidum e geralmente é 

transmitida sexualmente, podendo ser transmitida também por 

via vertical, ou seja, da mãe para a criança. Quando ocorre uma 

infecção bem-sucedida, T. pallidum é capaz de disseminar 

quase todos os tecidos do hospedeiro, onde pode permanecer 

latente por um longo período de tempo ou induzir 

apresentações clínicas proteicas. No feto pode resultar em 

aborto espontâneo, parto prematuro, natimorto ou sífilis 

congênita (MERINS; HAHN, 2015). 

De acordo com o Guidelines de tratamento da sífilis da 

WHO (2017), As Infecções Sexualmente Transmissívies (IST), 

têm um impacto direto sobre saúde reprodutiva e infantil através 

da infertilidade, cancros e complicações na gravidez, e eles têm 

um impacto indireto através de seu papel para facilitar a 
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transmissão sexual de seres humanos vírus da 

imunodeficiência (HIV) e, portanto, eles também têm um 

impacto sobre os economias. 

A redução da taxa de incidência de sífilis congênita  para 

menos de 0,5 casos por 1.000 nascidos vivos e sua eliminação 

como um problema de saúde pública nos países da América 

Latina e Caribe são objetivos da saúde nacional e internacional 

. No entanto, a sífilis congênita ainda é um desafio para países 

pobres e em desenvolvimento, como Argentina, Paraguai e 

inclusive o Brasil, que ainda enfrentavam altas taxas de 

incidência, 1,21, 2,90 e 6,49, respectivamente, em 2015, 

principalmente devido à baixa qualidade da cuidado pré natal 

(OPA, 2016; DOMINGUE, LEAL, 2016).  

A incidência de SC em crianças menores de 1 ano 

aumentou de 1,7 casos por 1.000 nascidos vivos em 2004 para 

6,5 casos por 1.000 nascidos vivos em 2015. A mortalidade 

infantil por sífilis aumentou de 2,4 por 1.000 nascidos vivos em 

2005 para 7,4 por 1.000 nascidos vivos em 2015 (BRASIL, 

2016). 

Estima-se pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que existem 12 milhões de novos casos de sífilis globalmente 

todos os anos, com 90% ocorrendo em países em 

desenvolvimento, mas sua incidência também aumentou na 

América do Norte e Europa Ocidental, onde a maioria dos os 

casos envolveram homens que fazem sexo com homens. 

Significativamente, demonstrou-se que a sífilis contribui para o 

aumento do risco de aquisição e transmissão da infecção pelo 

HIV. Portanto, esta doença é uma preocupação central para a 

saúde pública em todo o mundo (MERINS; HAHN, 2015). 

A sífilis afeta milhões de famílias anualmente. Em 2008, 

1,4 milhão de mulheres grávidas apresentavam sífilis ativa. 
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Além disso, a sífilis causa uma estimativa de 520.000 desfechos 

adversos na gravidez, incluindo aproximadamente 215.000 

natimortos ou óbitos fetais precoces, 90.000 óbitos neonatais, 

65.000 prematuros ou com baixo peso ao nascer e 150.000 

recém-nascidos infectados (NEWMAN et al., 2013). 

No Brasil, a sífilis está entre as cinco doenças 

infecciosas mais declarada no mundo e é a infecção 

sexualmente transmissível (DST) mais constantemente 

manifestada no Brasil (TUDDENHAM; GHANEM, 2015).  

De acordo com Tuddenham e Ghanem (2015), as 

infecções sexualmente transmissíveis na população adulta são 

estimadas em 937.000 casos por ano, com uma prevalência de 

2,6% (variação: 1,0% a 4,4%). Como a sífilis gestacional 

geralmente não é tratada adequadamente, é uma das principais 

causas de natimortos, com aproximadamente 2,65 milhões de 

casos atribuídos a esta doença todos os anos 

Nos anos de 2013 e 2017 nos Estados Unidos, a taxa de 

sífilis primária e secundária entre as mulheres duplicou 

(aumento de 155,6%). A taxa de infecções em mulheres 

grávidas e recém-nascidos também atingiu o pico de mais de 

918 casos congênitos registrados nos Estados Unidos em 2017, 

representando um aumento de 153,3% em relação a 2013, 

informações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

[CDC] Vigilância de doenças sexualmente transmissíveis (CDC, 

2017). Em 2012, cerca de 930.000 infecções maternas por sífilis 

causaram 350.000 resultados adversos na gravidez, incluindo 

143.000 óbitos fetais e natimortos, 62.000 óbitos neonatais, 

44.000 nascimentos prematuros ou de baixo peso e 102.000 

bebês infectados em todo o mundo. 

De acordo com a Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS (2015) e NEWMAN et al (2013), aproximadamente 1 
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milhão de gestantes são infectadas pela sífilis em todo o 

mundo. Foi relatado um índice crescente de 1,7 casos por 1.000 

nascidos vivos e foram estimados 22.000 casos de sífilis 

congênita nas Américas em 2015. No Brasil, a taxa de sífilis 

congênita por 1.000 nascidos vivos foi de 6,49 em 2015. 

A transmissão de sífilis de mãe para filho continua sendo 

um importante problema de saúde pública global, e a 

eliminação da sífilis congênita é um dos objetivos de 

desenvolvimento do milênio da Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2007)  

A sífilis ainda é uma infecção de fácil tratamento, baixo 

custo e diagnóstico sensível, podendo ser conhecimento, 

atitude e prática dos enfermeiros acerca do controle da sífilis na 

gestação. 

A identificação de sífilis em mulheres grávidas é 

essencial para a prevenção e tratamento da transmissão 

vertical. Os serviços de assistência pré-natal são o ponto de 

entrada para a eliminação da transmissão de mãe para filho 

(WHO, 2007). 

O que se tem na literatura é que a transmissão se dá por 

contato com as lesões contagiantes e que 95% tem sido pelos 

órgãos genitais. A transmissão pode ser por um cancro duro e 

lesões secundarias (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). Dados da 

Organização Mundial de Saúde (2011), revelam que cerca de 

500.000 casos de óbito fetal, mundialmente registrados ao ano, 

estejam relacionados à sífilis congênita. Diagnóstico de sífilis 

confirmado e recente não tratada, tem sido de 25% das 

gestações que tem como consequências, abortos tardios ou 

óbito fetal, 11% em óbito neonatal de recém-natos a termo, 13% 

em parto prematuro ou baixo peso ao nascer e 20% 

apresentando sinais clínicos de sífilis congênita.  
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Segundo Revell e Eppes (2017), as complicações 

associadas à infecção da sífilis materna são generalizadas e 

incluem infecção congênita, levando a possíveis 

comprometimentos fetais, parto prematuro, polihidrâmnio e 

morte fetal.  

De acordo com Torres (2019), as mulheres grávidas com 

diagnóstico de sífilis, tratadas antecipadamente indicam uma 

relevante diminuição de transmissão para o feto. Ainda 

podendo diminuir o risco de consequências na gestação. 

No Brasil, o Ministério da Saúde (2016), recomenda que 

as mulheres gestantes sejam testadas para sífilis já na primeira 

consulta. O teste deve ser repetido durante o terceiro trimestre 

da gravidez e no parto. Mulheres soropositivas e seus parceiros 

sexuais devem ser tratados. 

Existe na triagem do pré-natal, os testes disponíveis e os 

testes mais aplicados na prática clínica nas gestantes são os 

imunológicos. Classificam-se em, treponêmicos e não 

treponêmicos.Os teste treponêmicos, que são descristos como,  

testes que identificam anticorpos específicos formados contra 

os antígenos do Treponema pallidum. Normalmente são os 

primeiros a se tornarem reagentes. Ainda, temos os testes não 

treponêmicos, que tem como função a detecção de anticorpos 

não específicos anticardiolipina, material lipídico liberado pelas 

células danificadas em decorrência da sífilis e possivelmente 

contra a cardiolipina liberada pelos treponemas (BRASIL, 

2019). 

O Protocolo do Ministério da Saúde no Brasil (2019), 

sobre condutas clínicas e diretrizes terapêuticas para 

prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites 

virais, descreve que os testes não treponêmicos devem ter seu 

desfecho explícito em fração (1:2, 1:4, 1:64 e assim 
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consecutivamente) e são significativos para diagnóstico e 

acompanhamento da resposta ao tratamento, uma vez que a 

queda, manutenção ou elevação das titulações indicam a 

evolução terapêutica. 

O médico e/ou enfermeiro, ao realizar a consulta de pré-

natal ou uma consulta de triagem a qualquer outro paciente, 

deve solicitar os testes para sífilis, salientando no formulário de 

solicitação qual o intuito do exame, descreve por exemplo, 

Diagnóstico de sífilis: quando há suspeita de sífilis, 

independentemente do estágio específico; ou  Diagnóstico de 

sífilis após Teste Reagente reagente: quando foi realizada 

testagem rápida no serviço de saúde, com resultado reagente. 

Monitoramento do tratamento de sífilis: quando o diagnóstico da 

sífilis e tratamento já foram realizados, para monitorar os títulos 

dos anticorpos não treponêmicos (BRASIL, 2019). 

Quando o recém-nascido é acometido pela sífilis 

congênita,  acontecem algumas evoluções da doença, podendo 

ser acometido com hepatomegalia e placentomegalia precoces, 

seguidas de infecção por líquido amniótico e anormalidades 

hematológicas fetais com progressão para hidropisia fetal.  

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention 

(2015), o exame de imagem do feto infectado pode detectar 

esses achados e atualmente faz parte do algoritmo de 

diagnóstico e tratamento recomendado para o tratamento pré-

natal da sífilis. 

Conforme as recomendações do Ministério da Saúde 

(2015), nas diretrizes terapêuticas, recomenda que a penicilina 

G benzatina é o tratamento de primeira linha. Em alergias, 

recomenda-se a dessensibilização e, se o tratamento de 

primeira linha não estiver disponível, doxiciclina e tetraciclina 

são alternativas, mas seu uso não é aconselhável em mulheres 
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grávidas.  A cefalosporina de terceira geração foi adicionada 

como outra opção de tratamento. 

Porém, como recomenda o Ministério da Saúde (2009), 

a penicilina benzatina é a única opção segura e eficaz para 

tratamento adequado das gestantes. O Ministério não 

recomenda os outros antibióticos, apesar dos outros 

antibióticos tenham sido utilizados para tratamento de sífilis em 

adultos, estes não são recomendados no período da gestação 

por causa da toxicidade ao feto, ou por não atravessarem a 

barreira placentária. Há ainda relato de resistência do 

Treponema pallidum aos macrolídeos. E ressaltam também, 

que não existem estudos controlados em gestantes que tenham 

determinado a eficácia da ceftriaxona no tratamento do feto, e 

por isso esta não é uma medicação recomendada para o 

tratamento de sífilis na gravidez. 

Existe uma ressalva de acordo com (WHO, 2016) Nos 

casos em a gestante com sífilis latente recente, em situações 

especiais como o desabastecimento, pode-se utilizar 

ceftriaxona 1g, via intramuscular, por dez a 14 dias. Porém, 

nesses casos, será necessário notificar/investigar e tratar a 

criança para sífilis congênita. Para os casos de sífilis tardia ou 

de duração desconhecida, não existem outras opções 

terapêuticas na literatura. 

Existe também o Guidelines de Tratamento da Sífilis da 

WHO (2016),  que dá suas recomendações para o tratamento 

da IST. O Guidelines divide em 4 recomendações, sendo a 

Recomendação 1 em adultos e adolescentes com sífilis 

precoce, a diretriz da OMS para IST recomenda o tratamento 

com penicilina benzatina G 2,4 milhões de unidades uma vez 

por via intramuscular após nenhum tratamento. A 

Recomendação 2 em adultos e adolescentes com sífilis 
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precoce, a diretriz de IST da OMS sugere o uso de penicilina 

benzatina G 2,4 milhões de unidades uma vez por via 

intramuscular sobre penicilina G procaína 1,2 milhão de 

unidades por 10 a 14 dias por via intramuscular. Quando a 

penicilina benzatina ou procaína não pode ser usada (por 

exemplo, devido à alergia à penicilina) ou não estão disponíveis 

(por exemplo, devido a falta de estoque), a diretriz da OMS para 

IST sugere o uso de doxiciclina 100 mg duas vezes ao dia por 

via oral por 14 dias ou ceftriaxona 1 g por via intramuscular uma 

vez ao dia por 10 a 14 dias ou, em circunstâncias especiais, 

azitromicina 2 g uma vez por via oral. Porém, ressalta algumas 

bservações a doxiciclina é preferível à ceftriaxona devido ao 

seu menor custo e administração oral. Doxiciclina não deve ser 

utilizada em mulheres grávidas. A azitromicina é uma opção em 

especial circunstâncias apenas quando é provável a 

susceptibilidade local à azitromicina.  

Claro que podem ocorrer falhas no tratamento, e osa 

autores, Revell e Eppes (2017), descrevem alguns fatores de 

risco para essas falhas, tanto para a gestante quanto para o 

feto, são multifatoriais e incluem diagnóstico tardio, tratamento 

tardio ou inadequado (<30 dias antes do parto) e estágio 

avançado da sífilis congênita, como é evidente por 

anormalidades fetais sonográficas. 

Com a detecção precoce e a sífiloterapia apropriada, 

pode-se prever um tratamento bem-sucedido em fetos com 

evidência ultrassonográfica de doença precoce. Entre as 

comunidades de alto risco, a Louisiana ocupa o primeiro lugar 

no país em sífilis congênita, com uma taxa de CS em 2016 

quase quatro vezes a taxa nacional em 94 / 100.000 (CDC, 

2017). 
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O aumento das taxas nacionais de sífilis entre mulheres 

grávidas e seus recém-nascidos pode envolver problemas com 

a adesão do paciente, adesão do provedor às diretrizes 

atualmente estabelecidas do CDC 2015 sobre infecções 

sexualmente transmissíveis, falha na detecção da doença antes 

do parto ou uma combinação desses fatores (CDC, 2017). 

A política de saúde para sífilis congênita no Brasil, 

recomenda ações e objetivos singulares para aprimorar o 

controle da disseminação, englobando o aumento da cobertura 

do teste de HIV e sífilis durante o pré-natal (BRASIL, 2007). 

Uma das estratégias mais importantes no Brasil para 

eliminação da sífilis congênita que se pode investir são equipes 

de saúde da família, onde acontece o momento crucial do pré-

natal, o primeiro atendimento a gestante, o manejo para a sífilis 

e outras Infecções sexualmente transmissíveis (GOMEZ et al. 

2013).  

As parcerias sexuais são outra preocupação 

significativa, deve-se buscar e realizar o tratamento. O 

Ministério da Saúde em seu protocolo de diretrizes clínicas 

(2019), recomenda o tratamento, pois as parcerias sexuais de 

gestantes com sífilis podem estar infectadas, mesmo 

apresentando testes imunológicos não reagentes; portanto, 

devem ser tratadas presumivelmente com apenas uma dose de 

penicilina benzatina IM (2.400.000 UI). No caso de teste 

reagente para sífilis, seguir as recomendações de tratamento 

da sífilis adquirida no adulto, de acordo com o estágio clínico da 

infecção, utilizando preferencialmente penicilina benzatina. 

Existe uma inquietação dos profissionais de saúde, 

principalmente a enfermagem da Atenção Básica, sobre as 

reações adversas e alergias a penicilinas. O Protocolo de 

clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde 
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esclarece que, a chance de reação adversa às penicilinas, em 

específico as reações graves, é muito rara.  

Diversos medicamentos normalmente prescritos e 

utilizados na prática clínica diária (ex.: AINE, lidocaína etc.), 

bem como alimentos (ex.: nozes, frutos do mar, corantes etc.) 

apresentam maiores riscos de anafilaxia; todavia, não há tanto 

temor quanto à sua administração ou consumo.  

Lamentavelmente, o temor de reações adversas à 

penicilina por profissionais de saúde, em especial a raríssima 

reação anafilática, tem contribuído para a perda do período 

apropriado de tratamento de pessoas infectadas por sífilis, 

contribuindo para a manutenção da cadeia de transmissão da 

doença, inclusive sua faceta mais triste, a sífilis congênita 

(BRASIL, 2019). 

É importante esclarecer de acordo como  levantamento 

das evidências científicas constante no relatório de 

recomendação elaborado pela Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologia no SUS (Conitec), que a 

possibilidade de reação anafilática à administração de penicilina 

benzatina é de 0,002%.   

É recomendado na ocorrência de reações adversas a 

administração de adrenalina para tratamento da reação de 

anafilaxia, caso esta ocorra, e a pessoa deverá receber 

atendimento conforme preconizado pelo Caderno da Atenção 

Básica nº 28, Volume II, Acolhimento à Demanda Espontânea, 

Capítulo 2: Queixas comuns no atendimento à demanda 

espontânea e urgências/emergências. Reações adversas não é 

impeditivo para a administração de penicilina benzatina nos 

serviços de saúde, especialmente na Atenção Básica. A 

anafilaxia, , não é exclusiva das penicilinas e, portanto, os 
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serviços devem estar cientes dos procedimentos a serem 

adotados em tal situação (BRASIL, 2019)..  

Deve-se ainda considerar o monitoramento pós-

tratamento de sífilis na gestante.  

O prosseguimento dessa gestante com sífilis deve-se ter 

atenção tanto os sinais e os sintomas clínicos quanto o 

monitoramento laboratorial da resposta ao tratamento (BRASIL, 

2019)..  

Para que esse monitoramento seja mais eficaz e seu 

acompanhamento seja bem de perto, os testes não 

treponêmicos (VDRL, RPR, TRUST, por exemplo) devem ser 

realizados mensalmente nas gestantes, dando preferencia ao 

tipo de teste utilizado na ultima testagem, para que seja 

possível comparação entre eles (BRASIL, 2019)..  

A medição do título de teste não treponêmico deve ser 

obtida no início do tratamento, o idela é que seja iniciado no  

primeiro dia de tratamento, uma vez que os títulos podem 

aumentar relevantemente após alguns dias entre o diagnóstico 

de sífilis e o início de tratamento (BRASIL, 2019).. 

Todo esse monitoramento, deve ser feito, pois sua real 

importância além do acompanhamento é a  ocumentação da 

real queda da titulação, evitando a necessidade de retratamento 

(BRASIL, 2019)..  

O monitoramento é primordial para classificar a resposta 

ao tratamento e definir assim, qual conduta mais correta para 

cada caso (BRASIL, 2019)..  

O profissional médico ou enfermeiro, deverá 

didaticamente, classifica-se a resposta ao tratamento em: › 

Resposta imunológica adequada; › Critérios de retratamento: 

reativação e/ou reinfecção (BRASIL, 2019). 
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A inquietação para esse estudo é pelo fato do problema 

de saúde pública que tem se tornado a sífilis, em especial a 

sífilis congênita, pois afeta mãe e criança. Além da 

demonstração epidemiológica do aumento que tem sofrido nos 

últimos quatro anos.  

Com esse estudo é possível avaliar a importância do 

conhecimento do profissional enfermeiro e médico, assim como 

dos outros profissionais que prestam assistência direta no 

atendimento pré-natal e ao recém-nascido e também das 

potenciais lacunas de conhecimento em relação aos modelos 

de educação em protocolos de atendimento a sífilis. 

Ressaltamos a necessidade de enfermeiros e médicos 

estarem preparados e capacitados para o enfrentamento dessa 

infecção para o fomento de políticas de saúde para 

intervenções mais direcionadas.  

O objetivo desse estudo é descrever as notificações 

compulsórias realizadas pelo ambulatório de infectopediatria de 

um hospital de ensino para o direcionamento de melhorias 

políticas de saúde . 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de Estudo do tipo documental e abordagem 

quantitativa, realizado com dados do ano de 2018, do Serviço 

de Vigilância em Saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes, 

a partir das coletas das Fichas de Notificação Compulsória para 

Sífilis Congênita do Ambulatório de Infecto Pediatria, de 

crianças referenciadas de todo o Estado. Os dados foram 

tabulados e analisados de acordo com os dados da Ficha de 

Notificação Compulsória, que depois são inseridos no Sistema 

de Informação de Agravos Notificação (SINAN) pelo Serviço de 
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Vigilância em Saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes 

para o Estado e Município.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram analisados os dados sobre sífilis congênita 

confirmados, notificados no ambulatório de infecto pediatria do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), estes 

referenciadas de todo estado do Rio Grande do Norte no 

período de 2018.  

Entre as crianças que realizam consulta no ambulatório 

de infectopediatria, no período analisado, houve 18 casos de 

sífilis congênita confirmados e notificados, distribuídos entre os 

meses de março a novembro de 2018, com maior incidência no 

mês de novembro com 10 casos (55%).  

Em relação a faixa etária das mães foi classificado da 

seguinte forma, 15 a 19 anos (2), 20 a 34 (9), esse resultado é 

importante para a gestão da saúde e a implementação de 

serviços de ação direcionados a essa população. 35 a 49 (1), 

faixa etária de mãe campo em branco (9).  

Ao analisar a participação das gestantes que tiveram 

crianças com sífilis em relação ao acompanhamento pré-natal, 

viu-se que 72,2% realizaram consultas no período. 2 não 

realizaram pré-natal e 3 as fichas foram marcadas como 

ignoradas. Esquema de tratamento adequado: zero (0), 

Esquema de tratamento inadequado: dezessete (17), Esquema 

de tratamento branco/ignorado: um (1).  Evolução dos casos – 

Recém-nascidos Vivos: 18.  

Em relação a faixa etária a maior participação se deu de 

20 a 34 anos, o que corrobora com um estudo publicado na 

Revista Brasileira de Epidemiologia que analisou 254 
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prontuários de crianças expostas à sífilis e suas mães, no 

período de 2000 a 2010 no Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná (FELIZ et al 2016). O que deve-se levar em 

conta o investimento de políticas direcionadas a essa 

população para a prevenção de Infecções Transmissíveis e 

principalmente a sífilis na gestação e sua transmissão vertical 

para o feto.  

Quanto ao resultado das coletas sobre as terapias 

inadequadas, onde houveram 17 casos com tratamento 

inadequado dos 18 casos analisados. Esse resultado é 

significativamente preocupante, pois desde a implantação da 

Rede Cegonha a partir de 2011, o pré-natal oferece testes 

rápidos de HIV e sífilis. O pré-natal é uma importante 

oportunidade para testar, diagnosticar e curar essas doenças, 

proporcionando prevenção da transmissão de mãe para filho 

(PTV) e acesso das gestantes e de seus parceiros às práticas 

de cuidado disponíveis, a fim de reduzir a morbimortalidade por 

essas doenças na população adulta (HOGAN et al 2010).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde de 

Saúde (2012), que descreve sobre investimentos para eliminar 

a sífilis congênita, a detecção e administração precoces de 

terapias adequadas são intervenções centrais para prevenir a 

sífilis congênita. 

Além do que, muitas vezes esse tratamento inadequado 

se dá ao não tratamento das parcerias sexuais. O protocolo de 

condutas clínicas e terapêuticas do Ministério da Saúde (2019), 

recomenda que os serviços de saúde devem se organizar para 

realização da busca ativa, visando o início precoce do pré-natal. 

Ainda, buscar a comunicação efetiva com as parcerias sexuais 

também para testagem e tratamento em momento oportuno. 
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Também, estudos demostram que o não tratamento do 

parceiro sexual tem agravado a incidência da sífilis. Foi 

averiguado em um estudo no Sistema de Notificação de 

Agravos, que o não tratamento de parceiros sexuais é um dos 

principais fatores que dificultam o controle da sífilis congênita 

(MAGALHÃES, 2013). 

O Ministério da Saúde (2015) afirma que a notificação de 

parceiros sexuais de pessoas com infecções sexualmente 

transmissíveis (DSTs), incluindo sífilis na gravidez, deve 

envolver estratégias diferentes, que vão desde a notificação de 

um paciente até a pesquisa ativa do parceiro desse paciente. 

Ressaltando que essas estratégias descerto ajudam a 

busca e tratamento dos parceiros, porém não podemos 

esquecer que envolvem outros fatores vulneráveis para os 

parceiros sexuais, o que pode levar a não adesão ao 

tratamento.  Devendo ser tratado de modo delicado, complexo 

e com muita capacitação dos profissionais de saúde que irão 

realizar essa abordagem as parcerias sexuais. 

Como escreveu em seu editorial o autor Geraldo Duarte 

(2007), que por mais simplista que pareça ser a uma estratégia 

totalmente viável para redução da sífilis é a inclusão do parceiro 

sexual no pré-natal. 

No Brasil, foram feitas algumas tentativas para despertar 

homens para os serviços de saúde, foi implementada a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde para Homens (Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem) (BRASIL, 

2009). 

 Porém, enquanto os profissionais de saúde que lidam 

com gestantes com sífilis e seus parceiros sexuais, naõ forem 

capacitados adequadamente para lidarem com essas questões 

que envolvem momentos delicados, decorrentes de 
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diagnósticos, não podemos concluir que teremos melhorias tão 

esperadas.  

 No Brasil, a política propõe uma integração entre 

assistência à saúde materna e assistência à criança pelos 

protocolos de HIV e sífilis e o Programa Rede Cegonha para 

prevenir a transmissão vertical. A eliminação da transmissão de 

mãe para filho, tanto do HIV quanto da sífilis, requer acesso 

precoce a um pré-natal de qualidade para todas as mulheres 

grávidas (BRASIL, 2011). 

Domingues e Leal (2016), realizaram um Estudo 

Nacional de base Hospitalar que estimou a incidência de sífilis 

congênita ao nascimento e verificou os fatores associados à 

transmissão vertical da sífilis, onde observou-se que a taxa de 

transmissão vertical no país foi de 34,3% (IC95%: 24,7-45,4), 

sendo o menor valor observado na Região Centro-oeste (15%). 

Três regiões apresentaram transmissão vertical superior a 30%, 

sendo o maior valor observado na Região Nordeste (37,9%).   

Também, Freitas em (2019), utilizou dados do 2º 

Programa Nacional de Acesso e Melhoria da Qualidade na 

Atenção Básica (2º ciclo PMAQ-AB) no Brasil, um ciclo de 

avaliação externa realizado entre 2013 e 2014. Este estudo 

aconteceu em 5.211 cidades em todo o país, incluindo as 27 

capitais, representando 93,5% das cidades brasileiras. As 

30.424 equipes de atenção primária que aderiram ao programa 

foram avaliadas, correspondendo a quase 90% de todas as 

equipes de atenção primária do país (BRASIL, 2012). Nesse 

estudo das 13.020 mulheres que participaram 76,4% (9.945) 

realizaram pré-natal na unidade básica de saúde, enquanto 

23,6% (3.075) não realizaram pré-natal no serviço. Sendo que 

o estudo demonstrou que as mulheres tiveram seis ou mais no 

mínimo 6 consultas, consultas, apesar das gestantes do estudo 
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terem 6 ou mais consultas e não garantiu o desempenho do 

teste de sífilis.  

Ainda, a taxa de cobertura para o teste de HIV foi de 

94,8% e a taxa de cobertura do teste de sífilis foi de 87,5% 

(FREITAS et al 2019). 

Os resultados do presente estudo foram limitados as 

questões oferecidas no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), necessitando um estudo mais 

aprofundado para comparar uma taxa de cobertura do teste, 

mas, pode-se perceber a necessidade de intervenções pelos 

resultados dos esquemas de tratamentos que não foram 

adequados.  

 

CONCLUSÃO  

 

Diante dos resultados dessa pesquisa, averigou-se que 

o gargalo principal encontrado, acontece principalmente no 

tratamento da sífilis, pois tem sido inadequado. Ainda, percebe 

que preenchimento ineficaz da ficha de notificação, 

impossibilita algumas informações para o fortalecimento para 

melhorias de políticas de saúde para redução da sífilis. 

Percebemos a necessidade de estudos mais aprofundados 

sobre o tratamento da sífilis em gestantes na atenção básica, 

para que se tenham investimentos em políticas de melhorias 

para os parceiros sexuais, para que assim tenhamos a redução 

da sífilis e sífilis congênita.    

Espera-se que os resultados das notificações de sífilis 

congênita em serviços de referência possam contribuir para o 

fortalecimento de políticas públicas, de modo a contribuir para 

a melhoria das estratégias de prevenção, detecção precoce e 

tratamento a população, especialmente as mulheres durante o 
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período gestacional. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AVELLEIRA, J. C. R.; BOTTINO, G. Sífilis: diagnóstico, 
tratamento e controle. An. Bras. Dermatol. Rio de Janeiro, 
v. 81, n. 2, p. 111-126, mar. 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365
05962006000200002&lng=en&nrm=iso>. access on 21 Ago. 
2018.http://dx.doi.org/10.1590/S0365-05962006000200002. 
BRASIL. Ministério da Saúde (BR) Secretaria de Vigilância 
em Saúde Programa Nacional de DST e AIDS. Protocolo para 
a prevenção da transmissão vertical de HIV e sífilis: manual de 
bolso. Brasília, DF: 2007. Série B. Textos Básicos de Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção 
Integral a Saúde do Homem. Brasília – DF. 2009.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1.429, de 24 junho 
de 2011. Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, 
a Rede Cegonha. Brasília, DF; 2011.Ministério da Saúde 
(BR) Portaria Nº 1.429, de 24 junho de 2011. Institui no âmbito 
do Sistema Único de Saúde - SUS, a Rede Cegonha. Brasília, 
DF: 2011 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB). Saúde mais perto de você: acesso e qualidade: 
documento síntese para avaliação externa. Brasília, DF; 2012. 
BRASIL. Ministério da Saúde.  Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção 
Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente 
Transmissíveis. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 
2015 http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0038-1676569/id/OR180250-13
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0038-1676569/id/OR180250-13
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0038-1676569/id/OR180250-13
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0038-1676569/id/OR180250-13
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0038-1676569/id/OR180250-13
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes


SÍFILIS CONGÊNITA: NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS COMO INTERVENÇÃO PARA 

O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-
infeccoes 
BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica. 
Brasília –DF. 2016. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocol
o_saude_mulher.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Programa de DST e Aids. Boletim Epidemiológico 
Sífilis. Brasília: Ms, 2016. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes 
terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de hiv, 
sífilis e hepatites virais. Brasília – DF. 2019. Disponível em:  
file:///C:/Users/micheline.moura/Downloads/miolo_pcdt_tv_08_
2019%20(1).pdf 

Centers for Disease Control and Prevention, “STD treatment 
guidelines,” 2015, http://www.cdc.gov/std/tg2015/. 

CDC. Centers for Disease Control and Prevention, “STD 
surveillance,” 
2017, http://www.cdc.gov/std/stats16/syphilis.htm. 

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Lei nº 7.498/86, 
de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da enfermagem e dá outras providências. 
http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-
1986_4161.html 
DOMINGUES, Rosa Maria Soares.; LEAL, Maria do Carmo. 
Incidência de sífilis congênita e fatores associados à 
transmissão vertical da sífilis: dados do estudo Nascer no 
Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, V. 32, N. 6, jun, 
2016. Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/csp/v32n6/1678-
4464-csp-32-06-e00082415.pdf 
FELIZ et al. Aderência ao seguimento no cuidado ao 
recém-nascido exposto à sífilis e características 
associadas à interrupção do acompanhamento. REV BRAS 

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
file:///C:/Users/micheline.moura/Downloads/miolo_pcdt_tv_08_2019%20(1).pdf
file:///C:/Users/micheline.moura/Downloads/miolo_pcdt_tv_08_2019%20(1).pdf
http://www.cdc.gov/std/tg2015/
http://www.cdc.gov/std/stats16/syphilis.htm
http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html
http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html
http://www.scielo.br/pdf/csp/v32n6/1678-4464-csp-32-06-e00082415.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csp/v32n6/1678-4464-csp-32-06-e00082415.pdf


SÍFILIS CONGÊNITA: NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS COMO INTERVENÇÃO PARA 

O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

EPIDEMIOL OUT-DEZ 2016; 19(4): 727-739. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/pdf/rbepid/2016.v19n4/727-739/pt 
FREITAS et al.  Factors associated with prenatal care and HIV 
and syphilis testing during pregnancy in primary health care. 
Journal List Rev Saude Publica. v.53; 2019. PMC6752686. 
Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6752686/ 
Gomez, Gabriela B et al. Bull World Health Organ. 2013 Mar 
1;91(3):217-26. doi: 10.2471/BLT.12.107623. Epub. 2013 Jan 
17. Review 
HOGAN et al. Maternal mortality for 181 countries, 1980-2008: 
a systematic analysis of progress towards Millennium 
Development Goal. Lancet. 2010;375(9726):1609-
23.10.1016/S0140-6736(10)60518-1 [PubMed] MERINS, V.; 
HAHN. K. Syphilis and neurosyphilis: HIV-coinfection and 
value of diagnostic parameters in cerebrospinal fluid. Eur 
J Med Res. 2015: 81. 
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. 2015 Progress 
report on the Global Plan. Geneva: UNAIDS; 2015.Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS . 2015 Progress report on 
the Global Plan. Geneva: UNAIDS; 2015 
NEWMAN et al. Global estimates of syphilis in pregnancy and 
associated adverse outcomes: analysis of multinational 
antenatal surveillance data. PLoS Med. 10: 2013; e1001396. 
MAGALHAES, Daniela Mendes dos Santos et al . Sífilis 
materna e congênita: ainda um desafio. Cad. Saúde 
Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 29, n. 6, p. 1109-
1120,  June  2013 .   Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2013000600008&lng=en&nrm=iso> 
M. W. F. Rac,  P. A. Revell, and C. S. Eppes, “Syphilis during 
pregnancy: a preventable threat to maternal-fetal 
health,” American Journal of Obstetrics & Gynecology, vol. 
216, no. 4, pp. 352–363, 2017. View at Publisher · View at 
Google  Scholar · View at Scopus 

https://www.scielosp.org/pdf/rbepid/2016.v19n4/727-739/pt
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freitas%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31553379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2570/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/issues/330130/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6752686/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20382417
https://doi.org/10.1016%2fj.ajog.2016.11.1052
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Syphilis+during+pregnancy%3a+a+preventable+threat+to+maternal-fetal+health&author=M.+W.+F.+Rac&author=P.+A.+Revell&author=C.+S.+Eppes&publication_year=2017
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Syphilis+during+pregnancy%3a+a+preventable+threat+to+maternal-fetal+health&author=M.+W.+F.+Rac&author=P.+A.+Revell&author=C.+S.+Eppes&publication_year=2017
http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-85016311010&partnerID=K84CvKBR&rel=3.0.0&md5=9eec36106f7dd66121fea49f2ac26090


SÍFILIS CONGÊNITA: NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS COMO INTERVENÇÃO PARA 

O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

World Health Organization, Department of Reproductive Health 
and Research. The global elimination of congenital 
syphilis: rationale and strategy for action. Geneva: WHO; 
2007. 
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/978924
1595858/en/ 
Pan American Health Organization. Elimination of mother-to-
child transmission of HIV and syphilis in the Americas. 
Update 2016. Washington, DC: PAHO; 2016. 
World Health Organization, “Guideline on syphilis screening 
and treatment for pregnant women 
pdf,” http://www.who.int/reproductivehealth/publications. 
TORRES, Rafael Garcia et al . Syphilis in Pregnancy: The 
Reality in a Public Hospital. Rev. Bras. Ginecol. Obstet.,  Rio 
de Janeiro ,  v. 41, n. 2, p. 90-96,  Feb.  2019. 
Tuddenham, Susan.; Ghanem, Khallil. Emerging trends and 
persistent challenges in the management of adult syphilis. 
BMC Infect Dis. 2015;15:351.  
World Health Organization, Department of Reproductive Health 
and Research. Investment case for eliminating congenital 
syphilis: promoting better maternal and child health 
outcomes and stronger health systems. Geneva: WHO; 
2012 
WHO. Guidelines for the treatment of Treponema pallidum 
(syphilis). Geneva: WHO, 2016. 
 

 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241595858/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241595858/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications


SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T NA INFECÇÃO PELOS VÍRUS DA ZIKA E 

DENGUE  

 
 

CAPÍTULO 34 
 

SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T NA 
INFECÇÃO PELOS VÍRUS DA ZIKA E 

DENGUE  
 

Leonardo Lima CARDOSO 1 

Júlia Ondrusch de Moraes COSTA 2 

Francisco Sandro AURELIANO4 

Tatjana Keesen de Souza Lima CLEMENTE 5 

1 Graduando do Curso de Biotecnologia, UFPB; 2Mestranda do Programa de Pós-Graduação 
Multicêntrico em Ciências Fisiológicas/UFPB; 4 Professor da Escola de Enfermagem São 

Vicente de Paula e da Faculdade Internacional da Paraíba; 5Orientadora/Professora do 

Departamento de Biologia Molecular e Celular, CBiotec/UFPB. 
.  

leo_cardoso.l@hotmail.com 

 

RESUMO: As arboviroses são patologias cujos agentes 
transmissores são os artrópodes hematófagos, causadores de 
sérios problemas de saúde a nível mundial. Zika e Dengue são 
infecções advindas de vírus da família Flaviviridae e com maior 
prevalência nas áreas tropicais devido a presença de aspectos 
favoráveis (clima e vegetação) para proliferação dos vetores 
virais e consequente propagação das doenças. O sistema 
imune se comporta como uma das barreiras para a manutenção 
e controle de infecções que possam ocorrer no organismo, 
atuando através de mecanismos celulares e moleculares para 
prevenir ou neutralizar a ação de corpos estranhos e manter a 
homeostase do corpo. Os linfócitos são células que compõem 
esse sistema, fazendo parte da imunidade adaptativa, cuja 
função está relacionada com destruição de diversos patógenos. 
Os linfócitos CD4, CD8 e TREG (T regulatório), promovem 
mecanismos celulares que possuem a capacidade de controlar 
infecções como Zika e Dengue. Assim, este trabalho expõe uma 
revisão bibliográfica sobre os mecanismos imunológicos 
relacionados aos linfócitos CD4, CD8 e TREG nas infecções 
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pelo zika vírus (ZIKV) e dengue vírus (DENV), bem como 
aspectos epidemiológicos, sintomatologia, diagnósticos e ciclo 
de transmissão, provenientes dessas patologias, para melhor 
compreensão das causas da imunopatogênese e como o 
organismo reage, tentando restabelecer o equilíbrio. 
Palavras-chave: Linfócitos T. Arboviroses. Vírus. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONCEITO DE ARBOVIROSES E OS ARBOVÍRUS 

CAUSADORES DA ZIKA E DENGUE 

 

As arboviroses são patologias causadas por vírus, 

conhecidos como arbovírus (Arthropod-borne vírus) que são 

transmitidos por artrópodes hematófogos a hospedeiros 

vertebrados. São considerados os principais agentes 

causadores de problemas de saúde pública, econômica e social 

em todo o mundo, causando epidemias e surtos de doenças, 

afetando populações humanas e também, outros animais 

(CARVALHO, 2019). Dentre os vírus pertencentes ao grupo dos 

arbovírus, podemos citar os vírus que causam a Dengue 

(DENV) que são da família Flaviviridae, e também os que 

causam a Zika (ZIKV) e a Chikungunya (CHIKV), que 

pertencem à família Togaviridae. 

O vírus da Zika, que pertence à família Flaviviridae, 

gênero Flavivirus, é um dos arbovírus transmitidos por 

mosquitos hematófagos, principalmente do gênero Aedes 

(CHANG, 2016) e se apresenta como um vírion envelopado, 

icosaédrico de 40 a 50 nm de diâmetro (WHITE et al., 2016). O 

ZIKV possui um genoma de RNA, fita simples, de polaridade 
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positiva, com aproximadamente 11 kb e uma única matriz de 

leitura aberta (ORF) flanqueadas por regiões não traduzíveis 

(UTR) nas porções 5’ e 3’ (CARVALHO, 2019; ZHU et al., 2016; 

SEVVANA et al., 2018). As regiões 5’ UTR e 3’ UTR apresentam 

elementos regulatórios relevantes para a síntese do RNA viral. 

A organização do genoma do ZIKV segue o padrão de outros 

Flavivirus: 5’UTR – C – prM – E – NS1 – NS2a – NS2b – NS3 – 

NS4a – NS4a – NS5 – 3’UTR (CARVALHO, 2019).  

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada 

pelo Dengue vírus (DENV), pertencente à família Flaviviridae, 

do gênero Flavirírus (XIE et al. 2019). A patologia é 

caracterizada como arbovirose, pelo fato de ser transmitida pela 

fêmea do mosquito Aedes aegypti. Além disso, o vírus da 

dengue possui quatro sorotipos distintos, sendo eles: DENV1, 

DENV2, DENV3 e DENV4. A Dengue é atualmente considerada 

a arbovirose mais importante do mundo, trazendo risco de 

infecção por exposição a cerca de 2,5 bilhões de pessoas 

(VALLE; PIMENTA; CUNHA, 2015). 

         Segundo dados do Ministério da Saúde, uma 

característica desta patologia é o espectro de evolução crítica 

do quadro clínico que pode ocorrer em alguns casos. Assim, o 

DENV ao infectar pessoas pode agir desde uma forma 

assintomática, até sintomas leves a graves, podendo ser, este 

último, a Febre Hemorrágica da Dengue ou a Síndrome do 

choque da Dengue (BRASIL, 2016).  

O vírus da dengue se caracteriza estruturalmente como 

uma partícula contendo RNA de fita simples dentro de um 

capsídeo. Este é envolto por um envelope protéico, que contém, 

dentre outras, as proteínas estruturais E e prM / M. Além disso, 
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mais sete proteínas não estruturais (NS) que fazem parte da 

composição do DENV são expressas durante o seu processo 

de replicação viral, atuando na sua montagem (ST. JHON; 

RATHORE, 2019). 

As proteínas estruturais promovem: formação do 

nucleocapsídeo (proteína C), envelope protéico (proteína E) e 

membrana (glicoproteína M). Ademais, a gliproteína prM 

estabiliza a proteína E e atua, após sua clivagem, na 

manutenção da ancoragem de M ao envelope viral. Ainda 

assim, a proteína E promove a ligação do vírus ao receptor de 

membrana da célula hospedeira. Já as proteínas não 

estruturais (NS), estão voltadas para processos que ocorrem 

durante a replicação viral. Dentre essas proteínas tem-se: NS1, 

NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5, que são de diferentes 

classes, funcionando como nucleases, proteases, fosfatases e 

polimerases (AMARAL; PRETETSKI, 2012). 

1.2 CICLO DE TRANSMISSÃO. 

 

A transmissão do vírus da Zika pode ocorrer de forma 

vetorial e independente do vetor. 

A transmissão vetorial, é a principal forma de 

transmissão do ZIKV e ocorre por meio de insetos vetores, 

principalmente os mosquitos do gênero Aedes, que também 

são responsáveis por disseminar o vírus da dengue e 

chikungunya. Aproximadamente, 2,6 bilhões de pessoas estão 

localizadas em áreas tropicais e subtropicais que apresentam 

vetores como Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes 

africanus entre outros (CARVALHO, 2019). No entanto, estudos 

sugerem que mosquitos pertencentes a outros gêneros, como 
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o Culex, podem estar envolvidos na transmissão do ZIKV 

(GUEDES, et al., 2017). 

A transmissão independente do vetor por sua vez pode 

ocorrer por via intra-uterina, fazendo com que haja a 

transmissão vertical humana do arbovírus (CARVALHO, 2019), 

ou seja, de mãe para filho. Porém, a transmissão vertical não 

ocorre em todas as mulheres grávidas infectadas com o ZIKV. 

Ainda sobre a transmissão independente do vetor, recentes 

estudos revelaram que pacientes infectados com o ZIKV em 

regiões onde não há registros da presença do vetor podem ter 

sido infectados através de relações sexuais (MUSSO et al., 

2015; FREOUR et al., 2016). Ademais, também foi 

demonstrada a possibilidade da transmissão por transfusão 

sanguínea, uma vez que foi relatado que na Polinésia Francesa 

doadores assintomáticos apresentaram detecção de RNA do 

ZIKV (MUSSO, et al., 2014; MAGNUS et al., 2018). 

O ZIKV é transmitido por diferentes espécies do mosquito 

Aedes e possivelmente, primatas não humanos e roedores 

desempenham papel de reservatório (CARVALHO, 2019).  

A transmissão do DENV ocorre de um humano para 

outro, tendo como vetor que medeia essa passagem a fêmea 

do Aedes aegypti. Outra espécie considerada potencial 

transmissor do vírus da Dengue é o Aedes albopictus. Enquanto 

que a população de Aedes aegypti é maior em centros urbanos, 

o Aedes albopictus é mais encontrado em as áreas rurais 

(SKALINSKI; COSTA; TEIXEIRA, 2018). 

 A priori, os mosquitos são infectados durante o repasto 

sanguíneo em humanos portadores do vírus na fase aguda, 
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entre 4 a 5 dias após a picada. Depois da ingestão do sangue 

infectado, o vírus passa pelo seu período de incubação que 

pode levar de 8 a 12 dias e posteriormente o mosquito já está 

apto a retransmiti-lo, através da carga viral contida em sua 

saliva. Este mecanismo é denominado de transmissão 

mecânica. Ademais, as fêmeas podem também transmitir o 

vírus por via vertical, ou seja, passando o DENV para seus 

ovos, que por sua vez se tornarão adultos já infectados e com 

capacidade de disseminar a doença (AMARAL; PETRETSKI, 

2012). 

Deve se considerar que para o vírus obter sucesso na 

sua transmissão de humanos para mosquitos e vice-versa, ele 

precisa vencer algumas barreiras naturais, dentre elas o 

sistema imunológico de ambos os organismos. Neste contexto, 

o DENV precisa penetrar células epiteliais do intestino do 

mosquito, replicando-se até que sua carga viral esteja alta 

nesse tecido e assim ele possa invadir tecidos vizinhos. Vale 

ressaltar que a infecção a cada célula deve ser feita de forma a 

esquivar mecanismos de defesa do corpo que impediriam a 

proliferação viral. Análises bioquímicas e moleculares explicam 

detalhadamente como o vírus atinge um nível de infecção 

sistêmico no mosquito, tornando-o vetor de sua propagação 

(AMARAL; PETRETSKI, 2012). 

1.3 SINAIS CLÍNICOS E SINTOMAS. 

 

Os sinais clínicos e sintomas mais comuns de uma 

infecção por ZIKV incluem febre aguda, mialgia, dor de cabeça, 

conjuntivite não purulenta, erupções cutâneas 

maculopapulares, sensação de queimação da sola do pé e da 
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palma da mão, vômitos e diarreias (SINGH et al., 2016). A febre 

e presença de erupções cutâneas são as principais 

características da Zika. De acordo com Barrera-Cruz (2016), os 

sintomas geralmente desaparecem espontaneamente, e 

podem durar de 4 a 7 dias. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), a 

dengue pode apresentar um vasto espectro clínico, variando de 

casos sintomáticos a assintomáticos, podendo ser de curso 

benigno ou grave sendo capaz de levar o indivíduo ao óbito, 

sendo classificada em três fases clínicas: Febril, Crítica e de 

Recuperação (BRASIL, 2019). A sintomatologia na fase febril 

tem início com febre repentina (39ºC a 40ºC), com duração de 

2 a 7 dias, associada a dor retro orbitária, dor de cabeça, dores 

musculares, dores nas articulações e astenia (BRASIL, 2019). 

Já a fase Crítica é marcada com o declínio da febre, entre o 3° 

e o 7° dia do início da doença (BRASIL, 2016), e pode surgir os 

sinais de alarme como dor abdominal intensa e contínua, 

vômitos, ascite, derrame pleural e pericárdico, hipotensão 

postural, letargia, aumento de mais de 2 cm no fígado, aumento 

progressivo do hematócrito e queda brusca no número de 

plaquetas (GANDINI ,2014). Os casos graves de dengue são 

caracterizados por sangramento grave, disfunção de órgãos 

como coração, pulmões, rins fígado e sistema nervo central 

(BRASIL, 2016) podendo ocorrer o choque hipovolêmico. A fase 

de recuperação ocorre após as 24-48 horas da fase crítica, com 

progressiva melhora clínica, podendo haver uma normalização 

na oligúria e alguns pacientes podem apresentar um rash 

cutâneo acompanhado ou não de prurido generalizado. 

(BRASIL, 2016). 
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1.4 EPIDEMIOLOGIA 

Segundo dados do Ministério da Saúde (BR) 2016, o 

ZIKV foi identificado no Brasil no primeiro semestre de 2015, no 

estado do Rio Grande do Norte (Zanluca et al., 2015) em 

seguida, com um índice de disseminação alto no ano de 2016, 

todas as unidades federativas notificaram casos do vírus. No 

mesmo ano, o aumento do surgimento de pacientes que 

possuíam histórico prévio de infecção pelo ZIKV foi 

correlacionado com o aumento de pacientes com 

manifestações neurológicas no estado de Pernambuco. 

Posteriormente, foi evidenciado a associação entre o ZIKV e o 

risco de malformações congênitas – com destaque as 

microcefalias -, através da epidemia de Zika que afetou o 

nordeste do país. De acordo com o Boletim Epidemiológico 

(BR) 2019, a infecção pelo vírus Zika também tem sido 

relacionada à ocorrência de manifestações neurológicas, 

principalmente a Síndrome de Guillain-Barré (SGB). 

De acordo com boletim epidemiológico informado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde (2019), foram notificados 

mais de 11 milhões de prováveis casos de Dengue no Brasil 

durante os anos de 2003 a maio de 2019. Em 2008, 

considerado um ano epidêmico, houve alta circulação do 

DENV2. Além disso, o período de 2010 a 2013 foi marcado pela 

reinclusão de dois novos sorotipos, bem como o aparecimento 

de novas arboviroses relacionadas ao Aedes aegypti. Os casos 

diagnosticados de Dengue distribuem-se por todo o território 

nacional, tendo maior incidência nas regiões Centro-Oeste e 

Sudeste, e em menor grau no Sul, com taxa de mortalidade de 

3,05/100 mil habitantes.  
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Figura 1: Distribuição dos casos prováveis de dengue e óbitos por ano, Brasil, 
2003-2019. Boletim epidemiológico – Secretaria de Vigilância em Saúde, 2019. 

 

 

2. IMUNOPATOGÊNESE DA INFECÇÃO 

 

A imunidade contra infecções virais depende da ação 

integrada das respostas imunológicas inata e adaptativa 

(ABBAS, LICHTMAN & PILLAI, 2015), conferindo para o 

organismo a capacidade de impedir a progressão viral, 

erradicar as células já infectados e gerar células de memória de 

longa duração. 

 

 

 

2.1 RESPOSTA IMUNE AO VÍRUS DA ZIKA 

 

 De modo geral, a resposta imune inata tem como intuito 

a montagem de uma barreira inicial e domínio contra infecções 

e a ativação da resposta imune adaptativa, assim ambas 
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promovem o controle e geração de memória imunológica de 

longo prazo (ABBAS, LICHTMAN & PILLAI, 2015). 

 Paralelamente, a resposta imune do tipo inata frente a 

infecção viral é conduzida por macrófagos, células dendríticas 

(DCs) teciduais e neutrófilos que migram para o foco 

inflamatório após reconhecerem padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs) ou a dano celular (DAMPs) 

(ABBAS, LICHTMAN & PILLAI, 2015). É através dessa 

imunidade inata que a infecção viral é controlada durante a fase 

inicial. 

Já as células do sistema imune adaptativo, como as 

células CD4 e CD8 são uma parte importante da capacidade do 

hospedeiro de se defender contra infecções. Nas infecções 

virais, as células T CD4 e CD8 desempenham funções 

importantes visando o controle e eliminação do patógeno. 

As células CD4 também conhecidas como “células T 

auxiliares” realizam a resposta imunológica através da 

produção de citocinas efetoras como IFN-γ (interferon) e TNF-

α (fator de necrose tumoral). Além disso, ativam as células 

dendríticas (DC) que promoverão a ativação das respostas pela 

célula T CD8 e também da imunidade humoral (células B e 

anticorpos) e assim, as T CD4 estimulam a morte das células 

infectadas ou de patógenos. 

As células CD8 ou células T citotóxicas são capazes de 

matar diretamente as células infectadas e também produzem 

citocinas efetoras, contribuindo para o controle de infecções 

virais. A infecção pelo vírus da Zika (ZIKV) induz uma imunidade 

robusta e protegida por células T. Tanto em humanos como em 

camundongos, a infecção por ZIKV leva à geração de respostas 
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Th1 de células T CD4, e de células T CD8 efetoras, que possui 

como alvo preferencial epítopos em proteínas não estruturais e 

estruturais, respectivamente (PARDY, RICHER; 2019). 

 

As células T regulatórias são uma população de células 

T CD4+, agindo como células com potente atividade supressora 

da resposta imune, através da liberação de citocinas inibitórias 

como IL-10 e TGF-β em diversas patologias, incluindo infecções 

virais (PESSÔA, 2019). 

Os mecanismos pelos quais esta subpopulação de 

linfócitos atua na infecção pelo ZIKV não é bem elucidado na 

literatura, embora haja estudos (PESSÔA, 2019) onde relatam 

mecanismos regulatórios exercidos pela TREG, através da 

produção do fator transcrição FOXP3 e da citocina TGF-β. 

 

    3. IMUNOPATOGÊNESE DA INFECÇÃO PELO DENV 

Ao sofrer exposição ao DENV as barreiras imunológicas 

do ser humano iniciam seus processos de reconhecimento e 

sinalização celular para mediar uma resposta imune eficaz no 

combate ao corpo estranho. As primeiras células do sistema 

imune que entram em contato com a partícula infectante são 

células de Langerhans (LCs), células dendríticas (DCs) e 

mastócitos (MCs), que estão presentes na epiderme e são 

expostas ao invasor logo após a picada do mosquito. Após o 

reconhecimento do vírus os MCs liberam substâncias 

(citocinas, quimiocinas, etc.) que atuam no recrutamento de 

células citotóxicas, dentre elas linfócitos T CD8+, células 

Natural Killer (NK), Natural Killer T (NKT), entre outras. As 

células dendríticas, por sua vez, apresentam o antígeno às 
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células T CD4+ e CD8+ para que se dê início à resposta imune 

adaptativa (ST. JHON; RATHORE, 2019). 

Dado ao sucinto exposto, o objetivo deste trabalho é 

revisar a literatura existente sobre os mecanismos exercidos 

pelas subpopulações de linfócitos CD4+, CD8+ e TREG nas 

infecções pelos vírus da Zika e Dengue. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este capítulo trata-se de uma revisão sistemática da 

literatura de caráter descritivo fundamentado na coleta de 

dados por meio de uma revisão bibliográfica. Sendo assim, 

refere-se a uma pesquisa documental com base em dados 

secundários obtidos a partir de cinco bancos de dados online: 

Elsevier, Google Acadêmico, PubMed, Nature Reviews e 

manejos clínicos do Ministério da Saúde, BRASIL. 

 Os artigos incluídos nesta pesquisa são originais da 

língua portuguesa ou inglesa, que abordaram a temática 

proposta no capítulo, referente à Imunologia das Arboviroses, 

Imunologia do ZIKV ou DENV, no período de tempo entre 2014 

e 2019. Primeiramente, a seleção de artigos foi realizada de 

acordo com a importância e relevância no tema escolhido para 

confecção do capítulo através de leituras analíticas dos 

resumos de cada artigo. Posteriormente, o conteúdo do artigo 

foi analisado de forma minuciosa. Os artigos que não se 

relacionaram com o tema foram excluídos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Umas das dificuldades encontradas atualmente que 

culmina diretamente para o aumento da disseminação da 

doença está ligado ao fato de que, tanto o ZIKV quanto o DENV 

podem ser transmitidos verticalmente. Isso pode ocorrer da 

mãe para o filho, no caso do zika vírus, durante a gestação e na 

fêmea do Aedes Aegypti para os seus ovos, no caso do dengue 

vírus, conferindo um grave problema de saúde pública 

(CARVALHO, 2019; AMARAL; PETRETSKI, 2012). De acordo 

com os dados epidemiológicos, as duas arboviroses são muito 

comuns no Brasil, principalmente em regiões onde não há uma 

estratégia de combate ao vetor Aedes Aegypti (BRASIL, 2016). 

Uma vez acometido pelos DENV ou ZIKV, o indivíduo apresenta 

uma série de sintomas. É importante ressaltar que muitas vezes 

os sinais clínicos de ambas arboviroses se assemelham, 

dificultando o diagnóstico e a terapia adequada.  

Apesar das barreiras naturais imunológicas a que os 

vírus são expostos, estes devem ultrapassá-las para que ocorra 

a infecção. Como resultado da evolução viral, os agentes 

invasores estão sempre progredindo na tentativa de esquivar 

dessas barreiras, adaptando-se às respostas imunes e 

mutando-se a fim de encontrar vias alternativas para que sua 

instalação e propagação sejam bem-sucedidas. Devido a isso 

é observado que muitas vezes o agente infeccioso obtém 

sucesso em driblar esses mecanismos de defesa do corpo e do 

próprio ambiente. (AMARAL; PETRETSKI, 2012). 

Tanto as células T CD4 quanto as células T CD8 são 

capazes de gerar populações de memória, a fim de responder 
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de forma mais rápida e especifica durante a reinfecção 

(VALBON, 2016). Na infecção por flavivirus, como o ZIKV, as 

respostas as células T são orquestradores de respostas 

imunológicas ainda a serem desvendadas em relação a 

proteção ou patogenia da doença (SLON, 2018). É intrigante a 

questão de como a resposta das células T induzidas pelo ZIKV, 

podem contribuir para a patogênese da doença, uma vez que 

as células T CD8 possuem capacidade de matar diretamente as 

células infectadas e a capacidade das células T CD4 e T CD8 

de produzirem citocinas efetoras e moléculas citolíticas. Assim, 

Jurado e colaboradores (2018) através de experimentos com 

camundongos, descreveram que as células TCD8 causavam 

danos cerebrais e paralisia durante a infecção pelo ZIKV. E 

após a depleção destas células, observou-se a redução da 

paralisia e melhora na sobrevida. No entanto, quando as células 

T CD4 e T CD8 foram depletadas, os camundongos tiveram 

uma diminuição significativa na sobrevida, sugerindo um papel 

regulador das células T CD4 no cérebro. Outro estudo observou 

que a depleção de células T CD4 não teve influência na 

resposta das células T CD8, porém, causou maiores cargas 

virais no sistema nervoso central (SNC), piora da doença e 

diminuição da sobrevida (HASSERT et. al, 2018). Juntos, esses 

estudos implicam que as células T CD8 contribuem para a 

patogênese do ZIKV em locais imunoprivilegiados em 

camundongos neonatais e adultos, enquanto as células T CD4 

possuem um papel regulatório em potencial. No entanto, isso 

ainda precisa ser determinado durante a infecção humana 

(PARDY, RICHER; 2019). 

No que diz respeito aos mecanismos exercidos pelas 

células TREG frente a infecção por ZIKV, Pessôa (2019) 
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avaliando o perfil de resposta imunológica em pacientes com 

infecção aguda, sendo homens e mulheres com faixas etárias 

distintas, obtiveram resultados significativos avaliando a 

expressão de citocinas e fatores de transcrição em relação a 

carga viral do paciente. A expressão do fator de transcrição 

FOXP3 e da citocina TGF-β, ambos estão diretamente ligados 

ao perfil de diferenciação dos linfócitos TREG. Além disso, 

neste mesmo estudo o aumento da expressão das citocinas IL-

4 e IL10 também foi observada, ambas as citocinas são 

produzidas por o mesmo perfil de linfócito. Esse mecanismo 

favorece um ambiente imunossupressor, promovendo o 

desenvolvimento da infecção viral. 

A resposta imune adaptativa possui diferentes fases de 

progressão, iniciando-se com sua ativação, seguida de 

expansão e contração para manter a homeostase sistêmica, 

levando à morte da maioria das células efetoras e preservando 

uma reserva de células T de memória específicas para o vírus. 

As células T CD4+ e CD8+ são de grande importância para a 

manutenção da resposta imune contra o DENV. Inicialmente a 

infecção aguda por DENV induz uma alta ativação e 

proliferação de células T CD8+ e em menor grau de CD4+. Os 

linfócitos T CD8+ atuam na depuração viral, através da lise de 

células infectadas, pela produção de IFN-γ e moléculas 

citotóxicas, tais como perforina e granzimas. Esses processos 

são efetivados mediante reconhecimento de receptores de 

células T (TCR), antígeno-específicos essenciais para a 

resposta imune, que são expressos na superfície de células 

apresentadoras de antígenos e células infectadas por vírus que 

estão em associação com moléculas do sistema antígeno 

leucocitário humano (HLA). Convém destacar que as células T 
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CD4+ também podem matar células infectadas por vírus pela 

produção de IFN-γ e funções efetoras citotóxicas semelhantes 

às CD8+ (RIVINO, 2018). 

As células Treg CD4 (+) CD25 (high) FoxP3 (+) de 

pacientes com infecção aguda por dengue de diferentes 

gravidades apresentaram um fenótipo convencional. Essas 

células têm sido avaliadas em casos clínicos de diferente 

gravidade. Os resultados sugerem que pacientes com doença 

leve teriam maiores taxas de células Treg, quando comparados 

com os casos graves. Assim as células Treg seriam capazes de 

suprimir a produção de citocinas vasoativas estimuladas por 

infecção aguda pelo vírus da dengue (Luhn et al. 2007). 

CONCLUSÕES  

Vimos que as arboviroses compreendem um grupo de 

doenças causadas pelos arbovírus, dentre eles os vírus 

causadores da zika e da dengue.  A zika é uma epidemia que 

acarreta sérias complicações na saúde pública. O vírus Zika 

tem a capacidade de promover malformações neurológicas, 

que podem evoluir para fatalidades. Por apresentar uma alta 

incidência nas regiões tropicais, possui a necessidade de 

constante monitoramento. A dengue também é uma patologia 

presente em áreas tropicais que merece atenção devido aos 

diferentes sorotipos de propagação do vírus, pois a reinfecção 

de pacientes, por um sorotipo distinto, já acometidos por 

dengue está associada a casos de Febre Hemorrágica e a 

Síndrome do choque da Dengue, que por muitas vezes são 

fatais. Assim é essencial o combate à disseminação do DENV. 
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Dentre os mecanismos utilizados pelo sistema 

imunológico para erradicar a infecção, as células TCD4, TCD8 

e Treg são componentes essenciais para que o organismo 

retome a homeostase perdida. O estudo da patogênese dos 

vírus zika e dengue no organismo humano, é essencial para a 

compreensão da ação desses patógenos, contribuindo para o 

desenvolvimento de terapias medicamentosas, bem como 

entender as ferramentas utilizadas pelas células do sistema 

imunológico.  

 Sendo todos os dados aqui levantados relevantes para 

a compreensão dos mecanismos imunológicos promovidos pelo 

sistema imune diante de uma infecção viral, é sabido que a 

resultante entre os mecanismos inatos e adaptativos irão 

constituir o perfil de resposta ao vírus. 
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RESUMO: Com o aumento da expectativa de vida vários 
problemas surgem decorrente da longevidade. As feridas 
afetam grande parte da população, devido as condições 
econômicas e de saúde pública não fazem os tratamentos 
adequados, acarretando sérios riscos a saúde. Este trabalho 
tem por objetivo analisar e explanar os estudos publicados a 
respeito da temática das plantas medicinais que intervenham e 
otimizem o processo de cicatrização. A metodologia aplicada foi 
caracterizada por uma scoping review. Realizada na 
combinação a partir do operador booleano AND, foram 
encontrados 643 estudos, desses, 24  foram selecionados a 
partir dos critérios de inclusão. Os estudos selecionados 
apresentaram a eficácia de plantas medicinais para a 
cicatrização de feridas, foram inseridos 5 estudos clínicos e 20 
pré-clínicos, onde foi possível evidenciar através da 
estimulação sinérgica de mecanismos específicos, são eles: 
síntese dos fibroblástos, síntese e maturação das fibras 
colágenas, estímulação da angiogênese e da crosta fibrino-
leucocitária, além de apresentar atividade anti-inflamatória, 
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analgésica, antimicrobiana e bacteriostática, reduzindo o nível 
da dor, e modulando a inflamação, contribuindo assim para uma 
cicatrização eficaz. Face ao exposto, decorrente da análise dos 
dados fica evidente que todos os estudos demonstraram que as 
plantas medicinais aqui listadas apresentam grande potecial 
cicatrizante.   
Palavras-chave: Plantas medicinais. Ferimentos e Lesões.  

Medicina Tradicional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia há uma série de discussão a respeito da 

inversão da pirâmide etária, onde podemos observar estudos 

que demonstram o aumento da expectativa de vida. Por um 

lado esses índices acabam contribuindo para diversos 

problemas sociais e de saúde decorrente da longevidade das 

populações. Os idosos são os mais propensos ao 

desenvolvimento de patologias associadas à condições 

desencadeadas dos antigos estilos de vida ou predisposição 

genética como, comprometimentos vasculares, diabetes 

mellitus, hipertensão arterial sistêmica, lesões crônicas, 

neuropatias, imobilidade, neoplasias e alterações nutricionais 

(SILVA & FERNANDES; OLIVEIRA et al; OLIVEIRA et al., 

2019). 

Frente a idéia, um dos problemas que afetam as 

populações mais longévoas são as feridas. Elas se 

caracterizam por qualquer interrupção na continuidade da pele 

ou das camadas sobrejacentes, em menor ou maior extensão, 

decorrente de traumas, cisalhamento ou de comorbidades,  

podendo apresentar difícil processo de cicatrização. Por muitas 

vezes são negligenciadas e se cronificam dificultando seu 

reparo tecidual, favorecendo impactos negativos na vida do 
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indivíduo, refletindo no isolamento social, na baixa qualidade de 

vida, contribuindo para o sofrimento, como também para gastos 

públicos (SILVA & FERNANDES; OLIVEIRA et al., 2019).  

No Brasil, as feridas desencadeam sérios riscos a saúde, 

acometendo crianças, jovens, adultos jovens e idosos, 

independente do sexo, com alterações na integridade da pele, 

assim ficando susceptíveis a desenvolver condições 

incapacitantes. Os dados epidemiológicos em geral são 

escassos, dificultados pela falta de notificação por parte das 

equipes de saúde, apesar de onerar as despesas públicas e 

interferir diretamente na qualidade de vida da população, 

demonstrando assim, um mau gerenciamento em todos os 

níveis da atenção (MESQUITA, 2013; SANTOS et al., 2014; 

OLIVEIRA et al., 2019). 

Considerado como problema de saúde pública, essas 

feridas que acometem a população  geram altos custos para os 

serviços de saúde, quando é disponibilizado os insumos 

adequados, mas quando não é disposto no serviço público 

alguns dos indivíduos terão que custear seu tratamento, que 

envolve cuidados domiciliares, tratamentos complexos e 

prolongados, insumos de alta tecnologia, influenciando 

negativamente no orçamento individual e familiar do indivíduo, 

fazendo com que haja interrupção da terapêutica (OLIVEIRA et 

al., 2019). 

Embora haja uma gama de produtos sintéticos de alta 

tecnologia para tratamentos de feridas, o consumo de práticas 

terapêuticas à base de ervas medicinais é datado na história, 

além disso tem se destacado nos últimos anos no contexto da 

saúde, possívelmente associado à percepção de que o 

consumo de produtos naturais é sinônimo de bem estar e de 

qualidade de vida, como também pela influencia dos preços dos 



USO DE EXTRATOS NATURAIS NA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES DE PELE: 
SCOPING REVIEW 

 
 

tratamentos e insumos farmacêuticos, ocasionado pelas 

disparidades sociais e escassez dos serviços de saúde em 

algumas regiões do nosso país (CHINI et al., 2017; 

CARMIGNAN et al., 2019). 

 Sendo assim, estudos envolvendo plantas medicinais 

que atuem no processo de cicatrização de feridas estão sendo 

aprimorados, apresentando eficácia e segurança validadas por 

meio dos levantamentos etnofarmacológicos, de 

documentações técnico-científicas ou evidências clínicas, 

contribuindo com métodos terapêuticos para tratamentos 

seguros, o que facilita e aprimora o acesso a saúde das 

populações, pois o que disponibilizado no mercado muitas das 

vezes não é acessível a população em geral (CARMIGNAN et 

al., 2019). 

Dada a problemática, este trabalho teve por objetivo 

analisar e explanar os estudos publicados a respeito da 

temática das plantas medicinais quem intervenham e otimizem 

o processo de cicatrização, fornecendo informações para 

contribuir com melhorias no cuidado a saúde e na qualidade de 

vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo é caracterizado como uma scoping 
review, que tem por objetivo identificar produções científicas 
relevantes numa determinada área, nesse caso Plantas 
medicinais para cicatrização de lesões de pele. 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
realizada de setembro de 2019 a outubro de 2019, a partir da 
questão norteadora "Plantas medicinais coadjuvantes no 
tratamento feridas". 
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As plataformas digitais utilizadas para as buscas foram o 

banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e o 

Google scholar, onde foi utilizado o descritor, Plantas 

Medicinais AND Cicatrização.  

Os critérios de inclusão foram: artigos originais, estudos 

clínicos randomizados duplo-cego e único-cego, estudos 

experimentais de ensaios pré-clínicos e relatos de casos, 

disponíveis gratuitamente na internet, publicados entre 2014 a 

2019, nos idiomas português, inglês; disponíveis nas principais 

bases de dados, SciELO (Scientific Electronic Library Online), 

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online), PUBMED.  

Da mesma forma, excluíram-se estudos que não 

abordassem plantas medicinais para o tratamento com feridas, 

bem como estudos de revisão.  

Foram encontrados um total de 643 artigos na íntegra, 

com adição dos filtros ficaram 44 trabalhos. Após a leitura dos 

respectivos resumos e considerando as plantas medicinais 

coadjuvantes no tratamento de feridas, foram selecionamos 25 

artigos relacionados ao tema, os quais foram estudados para a 

produção dessa scoping review. Para embasar esse trabalho, 

todos os pesquisadores ponderaram sobre as diretrizes éticas 

contidas na resolução n° 311/2007 destinada a dispor a 

propósito do ensino, da pesquisa, e da produção técnico-

científica, referente, principalmente, ao capítulo III que dita: 
 

ART. 91- Respeitar os princípios da honestidade e 
fidedignidade, bem como os direitos autorais no 
processo de pesquisa, especialmente na divulgação 
dos seus resultados (COFEN 2007, p.6). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na presente scoping review dos 643 artigos encontrados, 

25  estudos atenderam os critérios de inclusão, como mostra a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1- Estudos clínicos e experimentais de plantas 

medicinais na cicatrização de feridas analisados conforme os 

critérios.  
 

PLANTA 

MEDICINAL 

 

NOME  

POPULAR 

 

AUTOR 

E ANO 

 

OBJETIVO DO 

ESTUDO 

 

RESULTADOS 

STRYPHNO

DENDRON 

ADSTRING

ENS (MART

.) COVILLE 

Barbatimão MEDEIR

OS, 

2015. 

Avaliar as 

atividades 

genotóxicas, 

mutagênicas, 

bioquímicas, 

fitoquímicas e da 

reparação tecidual 

em modelo 

experimental 

submetidos a 

tratamentos com 

pomadas de 

extratos de S. 

Adstringens. 

Estudo pré-clínico com 

60 animais. Na pesquisa 

foi utilizado uma pomada 

a base de vaselina numa 

concentração de S. 

Adstringens. à 10%. 

Através dos dados do 

experimento foi 

evidenciado que o grupo 

tratado apresentou 

menor tempo para a 

reparação cutânea, 

como também no 

número de células 

lesionadas, o que é 

esclarecido por sua 

riqueza de  compostos 

fitoquímicos e bioativos. 

TABEBUIA 

AVELLANE

DAE 

Ipê-roxo COELH

O et al., 

2010. 

Avaliar o efeito da 

sulfadiazina de 

prata, extrato de 

Tabebuia 

avellanedaee 

extrato de S. 

Adstringens. na 

cicatrização de 

feridas cutâneas. 

Estudo pré-clinico, 

utilizando 96 animais. 

Demonstrou que o 

extrato da planta à 10%, 

apresentou atividade 

ainti-inflamatória, 

fibroblástica e 

angiogênica, 

favorecendo o efeito 

cicatrizante sob 

hipertensão venosa. 



USO DE EXTRATOS NATURAIS NA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES DE PELE: 
SCOPING REVIEW 

 
 

CALENDUL

A 

OFFICINALI

S L. 

Calêndula BUZZY 

et al., 

2016. 

Avaliar os 

benefícios 

terapêuticos do 

extrato e de 

bioativos 

de Calendula 

officinalis na 

cicatrização de 

úlceras de 

pressão. 

Estudo clínico, com 41 

pacientes. Na pesquisa 

foi utilizado o extrato 

hidroglicólico. Através da 

análise os autores 

demonstraram que o 

extrato da planta possui 

atividade bacteriostática, 

antimicrobiana, 

antiedematosa, anti-

inflamatória, 

antieritematosa. Foi 

possível concluir 

também que a planta 

possui atuação na 

síntese do colágeno, o 

que contribuiu para que 

88% dos pacientes 

tivessem completa 

cicatrização durante 30 

dias. 

BIXA 

ORELLANA 

Urucum SANTO

S et al., 

2014. 

Avaliar o processo 

cicatrização de 

feridas cutâneas 

abertas de ratos 

tratadas com 

extrato aquoso de 

urucum contendo 

2,5% de norbixina 

através de análise 

histomorfométrica. 

Estudo pré-clinico, com 

32 animais, onde foi 

empregar o extrato da 

planta na concentração à 

2,5%.  Evidenciando que 

a espécie apresenta 

atividade anti-

inflamatória, 

antimicrobiana, pró-

angiogênica e 

angiogênica, 

estimulando a densidade 

vascular em até 100%, o 

que contribui para a 

migração de células de 

defesa, como os 

macrófagos. Foi possível 

concluir que houve 

precipitação da crosta 

fibrino-leucocitária e na 

formação de fibras 

colágenas no grupo 

tratado. 
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CORONOP

U 

DIDYMUS (

L.) SMITH 

Mastruz NITZ et 

al., 

2006. 

Avaliar 

comparativamente

, através de 

metodologia 

histométrica, o 

potencial 

cicatrizante dos 

extratos aquosos 

de Coronopus 

didymus e 

Calendula 

officinalis. 

Estudo pré-clínico com 

15 animais, onde 

utilizaram gotas do 

extrato aquoso da planta 

no leito da ferida. 

Durante o experimento 

os autores evidenciaram 

que no grupo tratado 

houve um aumento 

significante sobre o 

número de fibroblastos e 

fibras colágenas. 

ALOE 

VERA (L.) 

BURM 

Babosa RAHMA

N et al., 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLAZ

EM et 

al., 

2014. 

Avaliar os efeitos 

de um creme 

tópico contendo 

0,5% de suco de 

Aloe vera em pó 

no tratamento de 

fissuras anais 

crônicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar a 

eficácia do 

curativo com gel 

de aloe vera na 

cicatrização de 

feridas de 

cesariana. 

Estudo clínico 

Randomizado duplo-

cego com 60 pacientes 

diagnosticados com 

fissuras anais crônicas, 

onde utilizaram um 

creme tópico contendo 

0,5% da planta e 3g de 

Aloe vera creme 

aplicado às feridas 

externamente. Os 

autores com base nos 

dados concluíram que 

houve diminuição da dor 

crônica das fissuras 

anais e da hemorragia 

após deserção, bem 

como melhora na 

cicatrização da ferida 

cirúrgica. 

 

Estudo clínico 

Randomizado dulo-cego 

com 90 mulheres 

submetidas a cesariana. 

Os resultados do estudo 

evidenciaram que a 

espécie foi eficaz na 

cicatrização de 

cesarianas nas primeiras 

24 horas após o 

procedimento,  com base 

no score REEDA. 
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ANACARDI

UM 

OCCIDENT

ALE L. 

Cajueiro-

roxo 

MONTEI

RO, 

2016;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURTA

DO et 

al., 

2019. 

Avaliar a evolução 

do processo 

cicatricial cutâneo 

sob os aspectos 

clínicos e 

histopatológicos, 

do tratamento 

tópico de lesões 

cutâneas tratadas 

com filmes 

poliméricos 

preparados com 

policajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar o efeito 

associado entre o 

gel à base da 

casca do cajueiro 

(Anacardiumoccid

entale L) e o 

ultrassom 

terapêutico sobre 

o processo de 

cicatrização de 

feridas cutâneas 

em camundongos. 

Estudo pré-clínico, 

utilizando 60 animais. Na 

pesquisa foi possívelb 

demonstrar que os filmes 

poliméricos da planta  

apresentam atividade 

anti-inflamatória, anti-

edematosa e analgésica. 

Concluíram também que 

a planta possui ação 

estimulante dos 

fibroblastos, o que 

contribuiu para que o 

percentual de contração 

da ferida chegasse até o 

limiar de 92,85%, como 

também exercendo 

dinamismo na 

modulação do processo 

inflamatório. 

 

Estudo pré-clínico com 

24 animais. Foi possível 

evidenciar que o gel a 

base da planta na 

concentração a 5% 

apresentaram uma 

redução da área da 

lesão por ativação da 

síntese de colágeno, o 

que contribuiu para a 

cicatrização do grupo 

tratado fosse mais 

efetiva. Foi possível 

concluir que a planta 

atua na modulação do 

processo inflamatório 

devido sua riqueza 

fitoquímica. 

ARRABIDA

EA 

CHICA VER

LOT. 

Crajirú ARO et 

al., 

2013. 

Investigar o efeito 

da aplicação 

tópica do extrato 

de chica durante a 

cicatrização. 

Estudo pré-clínico, onde 

foi utilizado 70 animais.  

Os autores demonstram 

que o extrato da espécie 

na concentração de 

0,85% possui atividade 

angioênica, anti-
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inflamatória, inibitória de 

efeitos inflamatórios,  

estimuladora do 

colágeno e dos 

fibroblástos. Através da 

histologia foi concluído 

que a planta favorece a 

precipitação da rede de 

fibrina, corroborando 

para que ela venha a ser 

altamente organizada. 

CAESALPI

NIA 

FERREA M

ART 

Pau-ferro KOBAY

ASHI et 

al., 

2015. 

Avaliar  os  
componentes  fi- 
toquímicos  e  
avaliou  o  
potencial  
cicatrizante  do  
extrato etanólico 
dos frutos de  
L. ferrea 
 (Mart. Ex Tul.),  
descrevendo as 
observações 
macroscópicas e 
micros- 
cópicas 
provocadas pelo 
extrato na 
cicatrização 
cutânea de ratos 
Wistar. 
 

Estudo pré-clínico com 

24 animais. Durante o 

estudo foi realizado a 

avaliação do extrato 

etanólico nas 

concentrações à 12,5% 

e 50%. Foi demonstrado 

que a solução da planta 

à 12,5% apresentou 

resultados mais 

satisfatórios, e através 

dos dados foi 

evidenciando que a 

planta possui atividade 

antimicrobiana, 

fibroblática,  estimulante 

da crosta fibrino-

leucocitária devido a 

riqueza de fitoquímicos e 

compostos bioativos, 

favorecendo assim a 

força contrátil da lesão. 

CASEARIA 

SYLVESTRI

S SW. 

Guaçatonga MARTE

LLI et 

al., 

2018. 

Avaliar a eficácia 

do Casearia 

sylvestris 

no reparo de 

queimaduras em 

ratos diabéticos e 

não diabéticos. 

Estudo pré-clinico com 

20 animais. Nos testes 

foi utilizado o extrato da 

espécie à 25%. No 

experimento foi possível 

analisar que a solução 

da planta à 25% contribui 

para o aumento da 

fibroplasia, angiogênese 

e colageineização, além 

de modular 

favoravelmente o 

processo de inflamação. 
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CARAPA 

GUIANENSI

S AUBLET 

Andiroba SILVA et 

al., 

2015. 

Avaliar o efeito 

curativo do extrato 

aquoso de 

babaçuem feridas 

abertas no ceco de 

ratos. 

Estudo pré-clínico com 

54 animais, no grupo 

tratado foi utilizado o 

óleo puro. Durante os 

experimentos foi 

possível observar que a 

espécie possui atividade 

sintetizante dos 

fibroblastos e do 

colágeno, como também 

da atividadeangiogênica 

sobre o tecido após do 7° 

dia da indução cirúrgica. 

SEBASTIA

NIA 

HISPIDA (M

ART.) PAX 

Sete-cascos RIZZI et 

al., 

2016. 

Avaliar o potencial 

cicatrizante da 

pomada de 

Sebastiana hispida 

em comparação 

com o laser de 

alumínio-gálio-

fosfeto de índio 

(InGaAlP) em 

feridas induzidas 

cirurgicamente em 

ratos e realizar a 

análise 

fitoquímica.  

Estudo pré-clinico com 

80 animais. Durante os 

testes foi utilizado um gel 

como veículo para o 

extrato da planta na 

concentração à 2%. Os 

pesquisadores 

demonstraram que 

houve deposição 

significativa de fibras 

colágenas, 

apresentando tecido 

epitelial organizado e 

queratinizado, além de 

atividade angiogênica na 

fase inflamatória do 

grupo tratado. 

PISTACIA 

LENTISCUS 

Aroeira KHEDIR 

et al., 

2016. 

Avaliar o efeito 

curativo do 

Pistacialentiscusn

a queima 

fracionária a laser 

de CO2 em um 

modelo murino. 

Estudo pré-clinico com 

18 animais. Foi utilizado 

o óleo puro da planta. Os 

autores concluiram que o 

grupo tratado com a 

espécie apresentou 

maior porcentagem  de 

contração de borda, 

menor eritema e alto 

conteúdo de colágeno na 

lesão.  

COPAIFER

A 

MULTIJUG

A 

Copaíba MARTIN

I et al., 

2016. 

Avaliar 

histológicamente e 

macroscopicament

e, a influência da 

resina-óleo da 

Estudo pré-clinico com 

36 animais, durante o 

experimento foi 

empregado o óleo puro, 

na dose de 0,3ml. Sendo 
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Copaíba no 

processo de 

cicatrização de 

feridas cutâneas, 

comparando-a 

com nitrofurazona. 

possível demonstrar que 

o grupo tratado com a 

especie apresentou 

maior quantidade de 

colágeno e fibras 

colégenas na lesão, 

contribuindo com a força 

e retração/contração do 

tecido. 

TROPAEOL

UM MAJUS 

Capuchinha CORRE

A et al., 

2016. 

Avaliar o efeito da 

utilização do 

extrato 

hidroetanólico das 

folhas de 

Tropaeolum majus 

na reparação 

tecidual de ratos 

Wistar. 

Estudo pré-clínico com 

15 animais, que utilizou 

um gel a base da planta 

na concentração à 10%. 

Na fase de testedo 

experimento o grupo 

tratado apresentou 

atividade angiogênica de 

forma moderada e 

acentuada, bem como 

promovendo uma maior 

colageneização e 

estimulação da crosta 

fibrinoleucocitária 

através de seus 

fitoquímicos.  

CRESCENT

IA CUJETE 

Cabaceira/ 

Cuieira 

RAMOS 

et al., 

2015. 

Avaliar o processo 

cicatricial das 

feridas cutâneas 

em ratos, tratados 

com a espécie 

vegetal, bem como 

avaliar o seu poder 

bactericida. 

Estudo pré-clínico com 

18 animais, utilizando o 

extrato da espécie na 

concentração à 25%. Os 

dados apresentaram que 

a planta possui atividade 

anti-inflamatória, 

bacteriostática, 

antimocrobiana e 

analgésica através dos 

fitoquímicos presentes, 

foi evidenciado também 

que a planta é capaz de 

estimular a formação de 

novos vasos 

sanguíneos. Ao término 

do experimento concluiu-

se que o grupo tratado 

apresentaram valores 

superiores de contração 
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e reepitelização frente ao 

grupo controle. 

Erythrophle

um 

suaveolens 

[(Guill. 

&Perr.) e 

Stemonocol

eusmicrant

hus [Harms

] 

Madeireiros ANDRE

OLI et 

al., 

2015. 

Avaliar as 

potencialidades 

das cascas das 

espécies E . 

Suaveolens e S . 

mi cranthus. 

Estudo de caso. 

Paciente com a doença 

ulcerosa (Úlcera de 

Burili) com alta carga 

micobacteriana 

(Mycobacterium ulceran

s). Relatou ter realizado 

o tratamento 

exclusivamente com 

extratos através da 

decocção e do pó da 

casca das espécies, 

durante o tratamento a 

úlcera cicatrizou de 

forma espontânea, e o 

membro do paciente não 

desenvolveu sequelas.  

Pseudopipt

adenia 

contorta 

(DC.) G.P. 

Lewis & 

M.P. 

Angico VIEIRA 

et al., 

2015. 

Avaliar o efeito do 

extrato 

hidroalcoólico da 

casca de angico 

na cicatrização de 

feridas cutâneas 

de segunda 

intenção através 

do índice de 

contração e 

análise 

estereológica do 

tecido cicatricial. 

Estudo pré-clínico com 

24 coelhos, nos testes foi 

utilizado o extrato da 

planta nas 

concentrações de 1 e 

5%. O estudo concluiu 

que a planta possui 

atividade capaz de 

estimular novos vasos 

(angiogênica), 

fibroblastos e maturar as 

fibras colágenas, além 

de ser eficiente na 

precipitação do 

complexo tanino-

proteína que faz com 

que haja estimulo frente 

a crosta 

fibrinoleucocitária e na 

contração da ferida. 

Symphytum

Herba 

 

Confrei STEPÁ

N et al., 

2014. 

Avaliar o extrato 

da Symphytum 

Herba nas úlceras 

de decúbito. 

Estudo clínico aberto de 

aplicação prospectiva, 

com 161 pacientes 

portadores de úlceras de 

decúbito com estágio 1 e 

2. Durante o período do 

estudo foi alcançado em 
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4 semana cicatrização 

completa das úlceras de 

pressão em 85,9% e em 

úlceras de decúbito 

79,8%,  redução total da 

área das úlceras de 

pressão em 89,2% e 

redução das 

profundidades das leões 

em 88%. Demonstrando 

que o uso tópico da 

planta possui efeitos 

favoráveis à cicatrização 

frente esta condição. 

POUTERIA 

RAMIFLOR

A 

Curriola CORRÊ

A, 2017. 

Avaliar o efeito do 

uso tópico de 

formulações a 

base de extrato 

etanólico das 

folhas de Pouteria 

ramiflora na 

cicatrização de 

feridas cutâneas 

de ratos 

diabéticos. 

Estudo pré-clínico com 

120 animais. Na 

pesquisa foi utilizado o 

extrato etanólico da 

espécie na concentração 

à 2%, através de um gel 

como veículo. Foi 

evidenciado através dos 

dados que a planta 

favorece a cicatrização 

de feridas em animais 

diabéticos, promovendo 

menor tempo de reparo 

tecidual. O grupo tratado 

apresentou maior 

número de fibroblastos 

além de apresentar 

atividade angiogênica, 

demonstrado através da 

histologia pelo aumento 

de vasos sanguíneos. 

PUNICA 

GRANATU

M L. 

Romã LUKISW

ANTO et 

al., 

2019. 

Avaliar o processo 

de cicatrização de 

feridas com o 

extrato de romã de 

frutas inteiras 

(punica granatum) 

nas concentrações 

de 2,5, 5 e 10% 

para feridas 

profundas em 

segundo grau na 

Estudo pré-clínico com 

25 animais. No estudo foi 

utilizado o pó do extrato 

da romã nas 

concentrações de 2,5%, 

5% e 10%. O estudo 

demonstrou que 

formulação  à 10% 

acelera a cicatrização de 

feridas profundas e em 

queimaduras de 
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pele de ratos 

(Rattusnorvegicus)

. 

segundo grau, 

mostrando através das 

análises que houve uma 

melhora nas 

características com 

feixes moderados de 

colégeno, reepitelização 

madura completa, como 

também apresentando 

atividade angiogênica. 

ARNEBIA 

EUCHROM

A 

 

Mãe-do-sol NASIRI 

et al., 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASIRI 

et al., 

2016. 

Avaliar o efeito do 

tratamento tópico 

com Arnebia 

euchroma na 

queimadura de 

segundo grau em 

ratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar os efeitos 

curativos da planta 

em pacientes com 

queimadura de 

segundo grau e 

comparar seus 

resultados com o 

creme de 

sulfadiazina de 

prata. 

Estudo pré-clinico com 

50 animais. No estudo foi 

utilizado uma pomada da 

planta contendo extrato 

à 5 e 10%. Os 

pesquisadores 

demonstraram que o 

grupo tratado com a 

planta apresentou 

aumento significativo na 

porcentagem de 

contração, e na 

maturação e 

organização do tecido de 

reepitelização durante a 

fase de teste, 

contribuindo para que 

95% das feridas 

cicatrizassem. 

 

Estudo clínico 

prospectivo, único-cego, 

com 45 pacientes com 

queimaduras de 

segundo grau. Ao 

término do experimento 

os pesquisadores 

evidenciaram que o 

tratamento realizado a 

base da planta favoreceu 

menor tempo na 

cicatrização das feridas, 

bem como redução da 

dor e dos efeitos 

adversos das 

queimaduras. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 Através dos estudos clínicos, foi possível observar que as 

plantas medicinais se mostraram eficazes nos tratamentos das 

feridas em humanos. Ao se avaliar a taxa de cicatrização, 

observou-se que os grupos tratados apresentaram diminuição 

em relação de dias de tratamento e na redução do tempo de 

reparação tecidual, favorecendo uma melhor cicatriz, 

apresentando síntese de colágeno,  reduzindo da dor crônica, 

quando comparados aos grupos controles. 

 Nos achados, todos os estudos apresentaram como terapia 

a via tópica. Segundo Carmignan et al., (2019), a terapêutica 

tópica demonstra a aplicação das soluções diretamente no local 

lesionado, sendo este método o de maior permanência do 

extrato em contato com a lesão,  contribuindo assim, para que 

a pele mantenha o leito da ferida úmido, promovendo condições 

de epitelização/cicatrização mais eficientes, reidratando das 

feridas secas, auxiliando o tecido de granulação e maturação 

do colágeno.  

 Nos estudos citados é notório que as formas farmacêuticas 

fornecem melhores evidências em baixas concentrações, 

sendo capaz de propiciar resultados significativos de 

regeneração do tecido lesado, reduzindo a extensão da ferida, 

contribuindo com a formação do um tecido altamente 

organizado. 

 Decorrente da análise dos dados fica evidente que todos os 

estudos demonstraram que as plantas medicinais aqui listadas 

apresentam grande potecial cicatrizante. Ratificando que em 

geral as plantas que agem no reparo cutâneo tem por 

característica a estimulação sinérgica através de mecanismos 

específicos, como: síntese dos fibroblástos, síntese e 



USO DE EXTRATOS NATURAIS NA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES DE PELE: 
SCOPING REVIEW 

 
 

maturação das fibras colágenas, estímulação da angiogênese 

e da crosta fibrino-leucocitária, além de apresentar atividade 

anti-inflamatória, analgésica, antimicrobiana e bacteriostática, 

reduzindo o nível da dor, e modulando a inflamação, o que 

corrobora para uma cicatrização mais efetiva em menor tempo, 

decorrente da ação terapêutica de seus compostos bioativos.

  

 

CONCLUSÕES   

  Pode-se assim concluir com esse estudo que as plantas 
medicinais utilizadas no reparo tecidual possuem de fato efeito 
cicatrizante favorável para o tratamento de feridas, porém ainda 
se faz necessário novos estudos de comprovação clínica com 
amostras significativas, com outras espécies de plantas com 
base no saber empírico, para evidenciar os benefícios de 
tratamento, com finalidade de aprimorar o saber e o cotidiano 
popular, ofertando assim possibilidades terapêuticas a 
população em geral, concedendo segurança de consumo a 
esse recurso. 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANDREOLI, A. et al. Complete Healing of a Laboratory-Confirmed Buruli 
Ulcer Lesion after Receiving Only Herbal Household Remedies. 
PLoSNeglTropDis., v.9, n.11, Novembro de 2015. 
ARO, A. A. et al. Effect of the Arrabidaeachica extract on collagen fiber 
organization during healing of partially transected tendon. Life Science, 
v.92, n.13, p.799-807, 2013. 
BUZZI, Marcelo; FREITAS, Franciele de; WINTER, Marcos de Barros. 
Cicatrização de úlceras por pressão com extrato Plenusdermax® de 
Calendula officinalis L. Rev. Bras. Enferm.,  Brasília ,  v. 69, n. 2, p. 250-
257,  Apr.  2016 . 
CARMIGNAN, F. et al . Efficacy of application of Equisetum 
pyramidaleGoldm. hydrogel for tissue restoration of induced skin lesions in 
Wistar rats. Braz. J. Biol.,  São Carlos,  2019 . 



USO DE EXTRATOS NATURAIS NA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES DE PELE: 
SCOPING REVIEW 

 
 

CHINI, L. T. et al. O uso do Aloe sp (aloe vera) em feridas agudas e 
crônicas: revisão integrativa. Aquichán, vol. 17, núm. 1, 2017. 
CHINI, Lucelia Terra et al . O uso do Aloe sp (aloe vera) em feridas agudas 
e crônicas: revisão integrativa. Aquichan,  Bogotá ,  v. 17, n. 1, p. 7-
17,  Jan.  2017. 
COELHO, Julice Medeiros et al . O efeito da sulfadiazina de prata, extrato 
de ipê-roxo e extrato de barbatimão na cicatrização de feridas cutâneas em 
ratos. Rev. Col. Bras. Cir.,  Rio de Janeiro ,  v. 37, n. 1, p. 045-
051,  Feb.  2010. 
COELHO, Julice Medeiros. AVALIAÇÃO TOXICOGÊNICA, BIOQUÍMICA E 
DA REPARAÇÃO TECIDUAL EM MODELO EXPERIMENTAL 
SUBMETIDOS A TRATAMENTOS COM EXTRATOS DE 
Handroanthusimpetiginosus(MART. EX DC) MATTOS (IPÊ-ROXO) E DE 
STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE (BARBATIMÃO). Tese 
(Doutorado em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro Oeste)- Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, 2015. 
CORRÊA, A. C. L. Estudos de bioprodutos do cerrado no processo de 
reparação tecidual em feridas cutâneas em ratos diabéticos.Tese 
(Doutorado)- Universidade Anhanguera, Programa de pós-graduação em 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, Campo Grande, 117f, 2017. 
CORREIA, J. S. et al. Influência do Extrato Hidroetanólico das Folhas de 
Tropaeolummajus na Restauração Tecidual em Lesões Cutâneas. Revista 
Saúde e Pesquisa, v. 9, n. 1, p. 101-109, Janeiro/Abril de 2016. 
FREITAS, V. S; RODRIGUES, R. A. F; GASPI, F. O. G. Propriedades 
farmacológicas da aloe vera (L.) Burm. f. RevBras Plantas Med. 
16(2):299-307, 2014. 
FURTADO, R. A. A. et al. Ação do gel AnacardiumOccidentale L. 
associado ao ultrassom terapêutico no processo de cicatrização em 
camundongos. Revista Saúde (Sta. Maria).; 45 (2), 2019. 
KHEDIR, S.P. et al. The healing effect of Pistacialentiscus fruit oil on laser 
burn. Pharm Biol., v.55, n.1, p.1407-1414, Dezembro de 2017. 
KOBAYASHI, Y. et al. Avaliação fitoquímica e potencial cicatrizante do 
extrato etanólico dos frutos de Jucá (Libidibiaferrea) em ratos 
Wistar. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, 
v. 52, n. 1, p. 34-40, 13 abr. 2015. 
LUKISWANTO, B. S; et al. Avaliação do potencial de cicatrização 
de extratos de frutas integrais de romã ( Punica granatum ) na queimadura 
de pele em ratos ( Rattusnorvegicus ). J AdvVetAnim Res . 6 (2): 202–
207, 2019. 
MARTELLI, A; et al. Caseariasylvestris Improved Cutaneous Burn Repair in 
Diabetic Rats. Journal of Pharmacy and Pharmacology. v. 6, 551-562, 
2018. 



USO DE EXTRATOS NATURAIS NA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES DE PELE: 
SCOPING REVIEW 

 
 

MARTINI, CARLOS AUGUSTO NUNES et al . Comparative analysis of the 
effects of Copaiferamultijuga oil-resin and nitrofurazona in the cutaneous 
wound healing process. Rev. Col. Bras. Cir.,  Rio de Janeiro ,  v. 43, n. 
6, p. 445-451,  Dec.  2016. 
MEDEIROS, H. H.; FACHINI, V.; PUPIN, M. A. F.; et al. Uso de solução de 
extrato de própolis como antimicrobiano e cicatrizante em feridas cutâneas 
causadas por acidente automobilístico em cão. ArchivesofVeterinary 
Science, v. 24, n. 2, p. 01-10, 2019. 
MESQUITA, R. M. G. R. Caracterização do tratamento de feridas complexas 
em um hospital geral. Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal de 
Roraima, Programa de Pós-graduação em Ciencias da saúde, Boa Vista, 95 
f, 2013. 
MOLAZEM, Z. MOHSENI, F. YOUNESI, M. KESHAVARZI, S. Gel de aloe 
vera e cicatrização de feridas cesáreas; um ensaio clínico controlado 
randomizado. Glob J Health Sci . 7 (1): 203-209, 2014. 
MONTEIRO, F. M. F. Avaliação do tratamento tópico de lesõescutãneas 
obtidos do polissacarídeo da goma do caju (Annacardiumoccidentale L.). 
Tese (Doutorado em ciência veterinária)- Universidade Rural de 
Pernanbuco. Departamento de Medicina veterinária, Recife, 163 f, 2016. 
NASIRI, E; et al. The effects of Arnebiaeuchroma ointment on second-
degree burn wounds: a randomized clinical trial. 
JournalofEthnopharmacology. v. 189, 107–116, 2016. 
NASIRI, E; et al. "O efeito curativo da ArnebiaEuchromaOintment versus 
Silver Sulfadiazine em queimaduras em ratos." World journal of plastic 
surgery. vol. 4,2, 134-44, 2015. 
NITZ, A. C. et al. Estudo morfométrico no processo de cicatrização de 
feridas cutâneas em ratos, usando: Coronopudidymus e Calendulaofficinali. 
Arquivos Catarinenses de Medicina. Vol. 35, no . 4, de 2006. 
OLIVEIRA, Aline Costa de et al . Qualidade de vida de pessoas com feridas 
crônicas. Acta paul. enferm.,  São Paulo ,  v. 32, n. 2, p. 194-
201,  Mar.  2019 . 
OLIVEIRA, M. F. et al . Feridas em membros inferiores em diabéticos e não 
diabéticos: estudo de sobrevida. Rev. GaúchaEnferm.,  Porto Alegre ,  v. 
40,  e20180016,    2019 . 
RAHMANI N, KHADEMLOO M, VOSOUGHI K, ASSADPOUR S. Effects of 
aloe vera cream on chronic anal fissure pain, wound healing and 
hemorrhaging upon defection: a prospective double blind clinical trial. Eur 
Rev Med Pharmacol Sci. 18(7):1078-84, 2014. 
RIZZI, E. C. et al. Potencial cicatrizante da pomada de Sebastiania hispida 
(Mart.) Pax (Euphorbiaceae) comparado ao laser de baixa potência. Braz. 
J. Biol., v.77, n.3, p. 480-489, Setembro de 2016. 



USO DE EXTRATOS NATURAIS NA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES DE PELE: 
SCOPING REVIEW 

 
 

SANTOS, I. C. R. V; SOUZA, M. A. O; ANDRADE, L. N. V, et al. 
Caracterização do atendimento de pacientes com feridas na Atenção 
Primária. Rev Rene. jul-ago; 15(4):613-20, 2014. 
SANTOS, J. A. A. et al. Avaliação histomorfométrica do efeito do extrato 
aquoso de urucum (norbixina) noprocesso de cicatrização de feridas 
cutâneas em ratos. RevBras Plantas Med. Campinas, v.16, n.3, supl. I, p. 
637- 643, 2014. 
SILVA, Cícero Evandro Soares et al . Effect of CarapaguianensisAublet 
(Andiroba) and Orbignyaphalerata (Babassu) in colonic healing in rats. Rev. 
Col. Bras. Cir.,  Rio de Janeiro ,  v. 42, n. 6, p. 399-406,  Dec.  2015 .  
SILVA, R. M; FERNANDES, F. A. V. Competências do Gestor de Feridas: 
scoping review. Rev. Gaúcha Enferm.,  Porto Alegre ,  v. 
40,  e20180421,    2019. 
ŠTEPÁN, J., EHRLICHOVA, J. & HLADIKOVA, M. Z. Resultados da 
terapia e segurança da aplicação do extrato de Symphytum Herba no 
tratamento de úlceras por pressão. GerontolGeriat. 47: 228, 2014. 
https://doi.org/10.1007/s00391-013-0522-8 
VIEIRA, G. T. V; et al. Healing effect of the of Pseudopiptadeniacontorta 
(DC.) G.P. Lewis & M.P. Lima bark’s extract on cutaneous wound of 
secondary intention. Revista Cubana de Plantas Medicinales. 20 (4) 440-
452, 2015. 
 
 

 



USO DE EXTRATOS NATURAIS NA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES DE PELE: 
SCOPING REVIEW 

 
 

CAPÍTULO 36 
 

VIVÊNCIAS COMPARTILHADAS EM UM 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
Marisa Martins Fernandes DIAS 1 

Maria Hellena Ferreira BRASIL 1  

Geovana Cristiane Viana SANTOS 1 
Deysianne Ferreira da SILVA 1 

Rayanne Santos ALVES 2 

1 Graduandas em Enfermagem, Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ; 2 
Orientadora/Enfermeira, Doutoranda UFPB, Docente do Centro Universitário de João Pessoa 

- UNIPÊ.  
marisamartinsfdias@gmail.com.br 

 

RESUMO: Na atualidade, o novo modelo de assistência em 
saúde mental que surgiu após a Reforma Psiquiátrica no Brasil 
visa lançar mão de serviços substitutivos aos hospitais 
psiquiátricos, nos quais o cuidado em saúde mental deve ser 
realizado prioriamente no território no qual se encontra o cliente. 
Dessa forma, o objetivo desse estudo é relatar experiências 
vivenciadas e o conhecimento prático adquirido com as 
atividades desenvolvidas em um Centro de Atenção 
Psicossocial - Álcool e outras drogas. Trata-se de um estudo 
descritivo, do tipo relato de experiência, referente à vivências 
que ocorreram em março do ano de 2019 em um Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, localizado em 
uma capital do Nordeste Brasileiro. Após o compartilhamento 
de informações a respeito das vivências, foram formuladas as 
seguintes categorias para discussão: Atuação da equipe 
multiprofissional, sentimentos dos usuários e Benefícios da 
vivência na saúde mental para discentes. Os principais achados 
foram relativos a importância da atuação da equipe 
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multiprofissional, sobretudo do profissional enfermeiro; os 
principais sentimentos apresentados pelos usuários foram: 
conflitos familiares, exclusão social e decepções amorosas; a 
vivência para os discentes promove a formação voltada para o 
biopsicossocial dos indivíduos. Portanto, é possível identificar a 
importância de estudos na área e fomenta-se a formulação de 
novos estudos, em outras regiões do país, assim como com 
outras características de pesquisa. 
Palavras-chave: Saúde mental. Desinstitucionalização. Saúde 

Pública. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Por muito tempo a doença mental esteve relacionada à 

loucura, magia, algo espiritual ou sobrenatural. Com isso, o 

cuidado em Saúde Mental era visto como um modelo 

manicomial, onde o tratamento de escolha para as pessoas que 

apresentavam transtornos mentais era o isolamento em 

instituições psiquiátricas, consequentemente os clientes 

passavam por situação de maus tratos, punições e exclusão 

social. A doença mental começou a ser considerada como 

objeto de estudo a partir do final do século XIX (ALMEIDA 

FILHO et al., 2015). 

  Com o passar do tempo e os avanços tecnológicos, na 

década de 70 surge a  Reforma Psiquiátrica, com o objetivo de 

transformar o movimento psiquiátrico e ocasionar a 

desconstrução da realidade manicomial e do paradigma da 

psiquiatria, tendo como um dos seus principais objetivos a 

desinstitucionalização e a mudança do modelo de assistência 

(MUNIZ et al., 2015).  

 No campo político e prático da Reforma Psiquiátrica, 

surgiram diversos movimentos sociais, dentre eles, a Luta 
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Antimanicomial, visando a luta pelo fim dos manicômios, 

organizado para despertar o pensamento crítico na sociedade 

acerca da violência institucional e a exclusão das pessoas em 

sofrimento psíquico (AMARANTES; NUNES, 2018). 

 O novo modelo de assistência à saúde mental teve como 

foco o cliente e a mudança da prática dos cuidados, tendo como 

principal estratégia a desinstitucionalização de pacientes 

internados por longos períodos e uma atenção maior ao 

biopsicossocial, através de atendimentos por equipes 

multiprofissionais e práticas terapêuticas auxiliares para o 

tratamento (SOUZA; AFONSO, 2015). 

O novo modelo de atenção quebrou paradigmas, o qual 

houve a substituição do modelo hospitalocêntrico pelo modelo 

de atenção psicossocial, integrando todos os âmbitos da saúde 

dos indivíduos (PESSOA JÚNIOR et al., 2016). 

Além disso, houve criação de serviços substutivos, 

trazendo novos dispositivos para lidar com o sofrimento mental, 

dentre eles o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Esses 

centros atendem a adultos, crianças e adolescentes e são 

instrumentos de tratamento de quem é acometido por 

transtorno mental ou que apresentem uma problemática com o 

uso de substâncias psicoativas (ONOCKO-CAMPOS et al., 

2018). 

Além do CAPS, outros serviços podem ser vistos como 

mecanismos integrantes da política pública de 

desinstitucionalização, como o Programa de Volta Pra Casa, 

Serviços Residenciais Terapêuticos, Consultórios na Rua, 

Centros de Convivência e Cultura, dentre outros programas que 

compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) (SILVA; 

LIMA, 2017). 
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A RAPS por sua vez, tem o objetivo de ampliar a área de 

abrangência no tratamento para pessoas em sofrimento ou 

transtorno mental e uso de álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, permite o acesso 

dos clientes ao serviços e comunidade, oferecendo estratégias 

em busca da promoção, prevenção e proteção à saúde de 

forma individual e coletiva (NÓBREGA; SILVA; SENA, 2016). 

O CAPS é um local comunitário de cuidado intensivo e 

personalizado, que presta suporte no tratamento à clientes com 

transtornos mentais severos e persistentes e problemas 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas (FERREIRA et al., 

2016). 

Muitas vezes, torna-se comum o portador de transtorno 

mental utilizar algum tipo de substância psicoativa, na 

esperança de fugir dos sintomas e dos efeitos colaterais dos 

medicamentos. Por outro lado, aumentam as chances para 

piora do quadro clínico e o risco para tendências suicidas 

cresce cada vez mais (BORBA et al., 2017). 

O uso abusivo de substâncias psicoativas acarreta em 

prejuízos sociais, principalmente nas relações afetivas 

construídas ao longo dos anos, podendo levar o indivíudo ao 

isolamento social. Durante a reabilitação, faz-se necessário a 

atuação da equipe multidisciplinar de forma ativa e empática, 

para que o usuário se sinta seguro e motivado a construir novos 

vínculos de amizade e relacionamentos (SILVA, 2017). 

Sendo assim, vale ressaltar a importância da atuação da 

equipe multiprofissional nesses serviços, pois através desse 

olhar integral pode-se promover um plano terapêutico ideal para 

cada indivíduo, grupo ou familia. Entre os profissionais que 

atuam estão o enfermeiro, psicólogo, médico, assistente social, 
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terapeuta ocupacional, pedagogo, educador físico e artesãos 

(JUNQUEIRA; ANDRADE, 2017). 

Os CAPS contam com atividades como rodas de 

conversa, musicoterapia, arteterapia, psicoterapia, oficinas 

terapêuticas com trabalhos manuais e atividades que utilizam o 

lúdico, além dos atendimentos à saúde individuais, para 

promover sociabilidade, intermediar relações e obter melhores 

resultados nos tratamentos (BRASIL, 2015). 

O processo saúde-doença não deve ser encarado 

apenas pelos fatores biológicos, pois vários são os aspectos 

que contribuem para o adoecimento. Desta forma, faz-se 

necessário um olhar holístico, voltado para o 

biopsicossocioespiritual do indivíduo. Diante disso, o objetivo do 

presente trabalho foi compartilhar as experiências vivenciadas 

e o conhecimento prático adquirido com as atividades 

desenvolvidas em um CAPS - Álcool e outras drogas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

experiência, referente à vivências que ocorreram no mês de 

março do ano de 2019 em um Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) do tipo III, localizado em 

uma capital do Nordeste Brasileiro. 

  O CAPS-AD é responsável por atender populações 

acima de 18 anos, de ambos os sexos, que utilizam de forma 

abusiva múltiplas drogas ou que apresentam algum tipo de 

transtorno mental. Por se tratar de um CAPS tipo III, sua 

abrangência vai até usuários que chegam por demanda 

espontânea, sozinhos ou; acompanhados ou; referenciados por 

outros serviços. Ademais, sua modalidade de atendimento é 
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atenção dia e leito de atenção 24 horas, onde o cliente 

permanecerá por até 14 dias intercalados para desintoxicação 

a nível de ambulatório (ARAÚJO; SOARES, 2018). 

  As vivências foram proporcionadas através de atividades 

extracurriculares da unidade curricular de Saúde Mental para 

estudantes do sexto período do curso de Enfermagem de uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) da referida cidade.  

  Tais atividades foram supervisionadas pela professora 

titular da disciplina e a visitas foram acordadas previamente 

com o serviço de saúde mental em questão. Foram realizadas 

três visitas e elas possuíam a duração de cerca de quatro horas 

cada. 

  A partir da discussão entre os autores sobre a vivência 

no CAPS – AD, pode-se elencar variáveis que facilitassem a 

discussão, abrangendo as temáticas mais prevalentes que 

foram observadas durante as visitas, através das rodas de 

conversa e atividades de arteterapia e musicoterapia. Por se 

tratar de um relato de experiência, não foi necessário o 

preenchimento de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarescido (TCLE), pois foram apresentadas apenas as 

impressões obtidas pelas autoras. Ressalta-se que não foi 

utilizado um instrumento para coleta de dados. As variáveis 

abordadas neste estudo englobam a atuação da equipe 

multiprofissional, os sentimentos dos usuários do serviço e os 

benefícios da vivência na saúde mental para discentes. Foram 

formuladas categorias a partir do que mais foi evidenciado nas 

vivências, facilitando a discussão dos resultados. Destaca-se 

que tal discussão foi embasada na literatura científica 

atualizada, lançando mão de estudos comparativos com o que 

foi realizado 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A partir do que foi vivenciado, considerando as variáveis 

mais prevalentes no compartilhamento das vivências entre os 

autores, emergiu as seguintes categorias para discussão: 

 

Atuação da equipe multiprofissional  

 

  Após a reforma psiquiátrica, os serviços substitutivos à 

visão manicomial buscam uma assistência centrada no 

indivíduo e nas suas necessidades biopsicossociais (COSTA et 

al., 2016). 

  O estabelecimento de saúde visitado é composto por 

uma equipe multiprofissional, o que segundo os estudos é 

benéfico para o indivíduo e para a equipe (FILHO; SOUZA, 

2017). É de importância que a equipe multiprofissional atue 

ativamente no desenvolvimento do Projeto Terapêutico 

Singular (PTS) (DESCHAMPS; RODRIGUES, 2016). 

      O PTS é uma ferramenta utilizada no serviço para inserir 

o usuário no seu plano de cuidado. São instituídas metas de 

curto, médio e longo prazo, com vistas a designar a participação 

da equipe multiprofissional, usuário e família (CARVALHO et 

al., 2012). 

  Conforme instituído na Portaria 336/2002, o PTS a nível 

de CAPS deve obedecer a alguns princípios básicos e respeitar 

algumas diferenças, articulando o serviço intersetorialmente 

para potencializar suas ações (BRASIL, 2002).  

  As novas formas de cuidar em saúde mental conseguem 

proporcionar aos indivíduos um cuidado integral e de forma que 

se consiga alcançar o principal objetivo: o cuidado holístico. 

Durante um dos encontros no CAPS AD, foi possível participar 
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de rodas de conversa proporcionadas pelos profissionais e 

residentes do serviço. Tais atividades promoviam a interação 

social entre os usuários e os estudantes. 

  Dessa forma, é possível identificar que a roda de 

conversa é um recurso bastante utilizado no novo modelo de 

assistência em saúde mental. Jerônimo e Rech (2016) relatam 

que esta estratégia possibilita identificar nos clientes e 

profissionais fatores mais subjetivos, sociais e culturais em que 

tem como embasamento suas próprias vivências acerca do 

tema proposto inicalmente pela atividade. 

  De acordo com Melo et al. (2016), durante uma roda de 

conversa todos se tornam educadores e educandos, onde é 

possível através do contato com familiares, clientes e 

profissionais saber promover o cuidado ideal, e não deixando 

de lado a atenção aos familiares, pois eles relatam que é uma 

forma de enfrentamento dos possíveis problemas que possam 

existir de forma coletiva. 

  A experiência apresentou diversas formas de cuidar, 

dentre elas a arteterapia. Para a concretização dessa atividade 

havia um ambiente exclusivo para pintura e realização de outras 

modalidades que envolvessem o trabalho manual. Com o 

auxílio de um profissional os clientes desenvolviam suas 

habilidades e expressavam por meio da arte as suas emoções. 

Muitos dos materiais utilizados eram fruto de doações de 

estudantes e profissionais de saúde. Os clientes destacavam 

que esse era um ambiente de tranquilidade e libertação da 

criatividade. 

  Dentro das unidades que prestam serviços aos usuários 

existem as oficinas terapêuticas que, conforme proposto pela 

Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, atuam redirecionando o 

modelo de assistência de saúde mental. As oficinas 
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terapêuticas  são consideradas uma das principais formas de 

tratamento oferecidos pelos CAPS, favorecendo o cuidar 

através da arteterapia (BRASIL, 2001).  

  Nesse contexto, atualmente as Práticas Integrativas e 

Complementares (PIC) ganham destaque no cuidado à saúde 

mental, dentre elas a arteterapia, relacionada com a 

possibilidade de superação de estresse, tensões e conflitos 

internos, por isso, é de grande importância sua aplicabilidade 

juntos aos clientes das RAPS (FACCO et al., 2016; SOUZA et 

al., 2017).  

  A arteterapia faz uso de recursos artístico-expressivos 

por meio das atividades de esculturas, desenhos e pinturas. 

Enfoca no desenvolvimento e expressão da criatividade e não 

na questão técnica ou estética das atividades exercidas. Ela 

ainda é capaz de contribuir para a comunicação e interação do 

indivíduo que a utiliza (MENDONÇA et al., 2016). 

  Segundo Assenheimer e colaboradores (2019), a 

arteterapia é um importante elementos que organiza a rotina 

dos serviços. Ademais, relatam que entende-se também como 

um espaço de produção e do manejo das subjetividades, onde 

proporcionam o fortalecimento dos vínculos entre o usuário e o 

meio social. 

  Outra atividade que vivenciada foi a musicoterapia, que 

de acordo com relatos dos profissionais, é utilizado há muito 

tempo como recurso terapêutico, promovendo bem estar para 

os clientes e para todos que estão em volta. Foi possível 

perceber que os participantes ficavam bastante satisfeitos ao 

ouvir músicas que relembravam bons momentos. 

  A musicoterapia ganha destaque dentre as Práticas 

Integrativas e Complementares, sendo ofertada pelo SUS nas 

RAPS. A Política Nacional de Práticas Integrativas e 
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Complementares é responsável por contemplar esse método 

(BRASIL, 2015; BRASIL, 2017). 

  Segundo Oliveira et al. (2015) a musicoterapia e outras 

PICS contemplam o cuidado e garantem as pessoas que 

necessitam de uma reabilitação psicossocial dignidade, além 

disso ela desconstroi as perspectivas psicofarmácas e se 

direcionam ao encontro de práticas e cuidado integrais, plurais 

e de desejo dos próprios clientes. 

  Nesse contexto, outros benefícios adquiridos com a 

música, são: capacidade de reconstruir identidades; integração 

de pessoas; melhora na comunicação; diminuição da ansiedade 

e; aumento da autoestima. A literatura eviedencia que a 

musicoterapia é capaz de exercer forte influência psicológica no 

comportamento dos indivíduos (BATISTA; FERREIRA, 2015). 

  Ademais, Batista e Ferreira (2015) complementam 

afirmando que, é através da musicoterapia que os profissionais 

conseguem capacitar o relaxamento; estimular o pensamento 

reflexivo; oferecer consolo; calmaria e; proporcionar o aumento 

de energia. Dentre outros benefícios, podemos citar ainda, o 

estímulo da memória e atividade motora, a proporção de 

sentimentos como alegria,devoção, calma, entre outros. 

  Apesar do pouco contato, a docente da disciplina 

enfatizou a importância do profissional nutricionista neste 

serviço, visto que a alimentação é significativa para a 

reabilitação. 

  Bocardi e colaboradores (2015) destacam que pacientes 

com transtornos psiquiátricos possuem propensão significativa 

para hábitos não saudáveis, como por exemplo a obesidade, 

tabagismo, consumo excessivo de álcool e a não realização de 

atividade física. Além disso, o uso de polifarmácia é uma 

vulnerabilidade associada a tal condição. 
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  Diante dessa situação, destaca-se a associação entre os 

transtornos mentais e as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), tornando-se uma questão de saúde pública, exigindo 

a atuação de profissionais especializados, dentre eles o 

nutricionista (BOCARDI et al., 2015). 

  A equipe de enfermagem deste CAPS-AD é composta 

por enfermeiro e técnico de enfermagem. Torna-se importante 

salientar que tal serviço funciona com modalidade intensiva e 

semi-intensiva, destacando a importância desta equipe e da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para 

indivíduos com problemática com álcool e outras drogas. 

  O profissional enfermeiro assume um papel considerado 

facilitador, no que se refere, ao processo de despertar nos 

indivíduos, o desejo de mudanças, proporcionando assim o 

interesse de se prevenirem de possíveis agravos a sua saúde 

(SANTANA et al., 2018). 

  O trabalho desenvolvido pelo enfermeiro no CAPS é tido 

como o de profissional colaborador, participante e deliberativo 

dentro da equipe multiprofissional. Atua diariamente buscando 

romper os conceitos de exclusão, aceitando o usuário na sua 

singularidade e visando sua reinserção social (FILHO et al., 

2015). 

  É pertinente que o profissional enfermeiro realize a 

consulta de enfermagem no âmbito da saúde mental, visto que, 

trata-se de uma potente ferramenta capaz de subsidiar o 

cuidado de enfermagem relacionado a pessoa em sofrimento 

mental (BOLSONI et al., 2016). 

  Nesse contexto, diante da demanda de saúde, ou 

transtorno mental, ou sofrimento psíquico, a consulta de 

enfermagem consegue abranger os fatores que determinam e 

condicionam o indivíduo e sua qualidade de vida. É durante a 
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consulta de enfermagem que o profissional enfermeiro torna 

visto situações, como: hábitos alimentares; condições de 

moradia; saneamento; trabalho; renda; educação; transporte; 

lazer e; outros serviços (SANTANA et al., 2018). 

  A equipe médica do serviço é composta por médicos 

psiquiatras. Não houve um contato direto com esses 

profissionais, entretanto a docente supervisora comunicou que 

eles fazem consultas com data marcada e também dão 

assistência direta aos pacientes que estão sob modalidade 

semi-intensiva no serviço. Dessa forma, ressalta-se a 

importância da integração entre o profissional médico e a 

equipe de enfermagem. 

  O serviço também dispõe de assistente social que, nas 

redes de apoio a saúde mental atuam inicialmente nas 

estratégias de acolhimento e aproximação do cliente com o 

serviço e com os seus integrantes. Dessa forma, são criadas 

atividades lúdicas para o estabelecimento  de vínculos. As 

atividades grupais desenvolvidas atuam na escuta e no elo no 

processo de relacionamento terapêutico, estimulando o cliente 

e o familiar a enfrentar as dificuldades e a manutenção do 

funcionamento psicossocial (ALVES et al., 2015). 

 

Sentimentos dos usuários  

 

  Nesta categoria é importante ressaltar a importância das 

rodas de conversa como recurso terapêutico, pois é uma forma 

do usuário se comunicar, trocar suas experiências com os 

demais, compartilhar experiências, assim como também ouvir 

as histórias dos outros participantes, o que torna um momento 

bem importante e especial. 
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  Essas rodas de conversas é uma das estratégias de 

cuidado seguindo a reforma psiquiátrica, pois como relata 

Jerônimo e Rech (2016) em seu estudo, é possível proporcionar 

um cuidado além do tratamento medicamentoso, mas que 

abranja diversas questões do cliente. 

  Os relatos durante as rodas de conversa enfatizam a 

ausência da participação da família na reabilitação em alguns 

casos, destacando a importância da rede de apoio. Foi possível 

perceber a angústia de muitos que não têm a convivência 

familiar saudável.  

  Nesta perspectiva, o sistema familiar é de suma 

importância para o enfrentamento da doença, sendo ele o 

responsável por buscar alternativas para amenizar tal condição 

(LOPES et al., 2015).  

  Segundo Bittencourt, França e Goldim (2015) o 

comportamento impulsivo em sua maioria presente nos jovens 

atrelado ao contentamento imediato obtido pelo uso de 

substâncias psicoativas é intensificado quando ocorrem 

conflitos com o meio familiar e social, o que culmina no aumento 

da vulnerabilidade inerente a essa população específica. 

  Entretanto, alguns indivíduos revelaram a presença da 

família nesse processo de reabilitação. Através disto, torna-se 

importante a inserção da família em atividades do serviço, visto 

que ela, quando presente ativamente, é peça-chave no 

processo. 

  Em um contexto geral, os serviços enfocam a 

intervenção no âmbito social através da família, pois essa é 

compreendida como provedora de apoio e suporte de cuidado, 

sendo ainda passível de por muitas vezes ser atingida pelo 

processo de adoecimento que atinge seu familiar (ALVES et al., 

2015).  
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  Durante as rodas de conversas os usuários expressavam 

sentimentos de angústias nas falas, no qual muitos relatam 

sobre a exclusão social e como isso torna tudo mais complexo, 

principalmente se tratando de ingressar no mercado de 

trabalho.  

  A exclusão desses indivíduos na sociedade reflete em 

um isolamento social que pode interferir no envolvimento nas 

diferentes atividades do seu meio de vivência. Com isso, torna-

se comum o agravamento das suas condições, causando 

prejuízos como depressão, hostilidade e ansiedade. 

(BITTENCOURT; FRANÇA; GOLDIM, 2015). 

  Além disso, foi muito citado a influência de 

relacionamentos amorosos mal resolvidos ou fracassados que 

levaram ao uso abusivo e persistente de álcool e outras drogas. 

  Com  a decepção amorosa, o indivíduo passa por um 

conflito em seu relacionamento que  resulta  em sofrimento 

mental, ou seja, as mágoas adquiridas com o fracassso do 

relacionamento podem levar ao abuso de substâncias 

psicoativas (OLIVEIRA et  al., 2015). 

  Ainda foi visto como relato, a consequência do uso de 

tais substâncias refletindo de forma negativa  no  contexto 

familiar dos clientes, caracterizando o abandono familiar ou atos  

de violência. 

  O dependente de substâncias  psicoativas tende a  

diminuir  o tempo com as atividades em família para se dedicar  

ao consumo do álcool e outras drogas. Muitas vezes é comum 

a prática de violência decorrente dessa situação o que também 

pode ser desencadeante de conflitos e separações frequentes 

(OLIVEIRA et  al., 2015). 

  Outros citaram o desejo de frequentar a escola e 

buscarem uma mudança no futuro, destacando que essa pode 



USO DE EXTRATOS NATURAIS NA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES DE PELE: 
SCOPING REVIEW 

 
 

ser promovida pela educação. Torna-se importante fomentar 

essa vontade de buscar o aprimoramento científico, visto que 

pode promover alterações positivas no contexto em que estes 

clientes vivem. 

 

 Benefícios da vivência na saúde mental para discentes 

   

  Um dos benefícios mais significativos durante a jornada 

acadêmica, é justamente a união da teoria com a prática, pois 

devido a esta junção os acadêmicos conseguem, de fato, 

vivenciar a realidade dos serviços de saúde, dos profissionais, 

dos usuários e seus familiares.  

  De acordo com Tavares e colaboradores (2015), trata-se 

de uma estratégia de ensino proporcionar a união entre a teoria 

e a prática, pois ela faz com que haja uma formação mais crítica 

e reflexiva, onde os profissionais conseguem adquirir certas 

habilidades e mais conhecimentos acerca da assistência de 

Enfermagem na saúde mental e assim eles consigam intervir da 

melhor forma. 

  Uma outra perspectiva que vale mencionar é justamente 

a vivência das ações de saúde mental para diversas áreas de 

atuação, onde proporcionam aos futuros profissionais um olhar 

mais sensível e preciso para colaborar em diversas situações 

que possam existir. 

  Devido a isto, para Ramos e autores (2016), a vivência 

de estudantes, não apenas da área da saúde, na realidade da 

saúde mental implica em diversas reflexões, que levarão para 

a vida independente de onde estiverem, visando promover uma 

melhor qualificação desses futuros profissionais. 

 Sendo assim, justifica-se a importância dessa prática como 

forma de aprimorar o conhecimento dos  alunos em sua área de 
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estudo e trabalho, para  que possam aplicar futuramente em 

seu ambiente profissional em conjunto com os demais 

profissionais atuantes no serviço, resultando em ações  de 

promoção à saúde mental dos clientes, abrangendo suas 

necessidades biopsicossociais. 

 

CONCLUSÕES  

 

 De acordo com as categorias formuladas para discussão 

após compartilhamento de vivências entre os autores é possível 

observar que é bastante relevante durante a graduação a 

convivência em serviços integrantes da RAPS. 

 O novo modelo de assistência em saúde mental busca 

substituir o modelo hospitalocêntrico, que possuía foco nos 

hospitais psiquiátricos. Sendo assim, a humanização deve fazer 

parte da rotina dos profissionais que integram esses serviço, 

visto que a prática do cuidar em saúde mental deve ser 

direcionada para o biopsicossocial do cliente, com intervenções 

voltadas para as necesidades, características, contexto familiar, 

social e económico de cada um.  

 As categorias que surgiram para a discussão enfatizaram 

a importância da atuação da equipe multiprofissional, sobretudo 

dos profissionais enfermeiros, que devem através da consulta 

e cuidados de enfermagem prestar uma assistência holística e 

humanizada para os clientes. 

 Esse estudo possui limitações por seu tipo, pois relata 

experiências de apenas alguns individuos. Entretanto, possui 

grande magnitude levando em consideração o fato que 

atualmente está havendo a expansão dos estudos na temática 

de saúde mental. Sugere-se a realização de novos estudos na 

área, principalmente em regiões diferentes, para que haja um 
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espectro maior sobre as vivências em CAPS AD. Ademais, 

sugere-se a realização de pesquisas de campo, nas quais os 

participantes sejam pacientes em reabilitação nos serviços 

substitutivos integrantes da RAPS. 
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RESUMO: objetivou-se descrever a percepção de idosos sobre 
benefícios e barreiras na prática de exercícios físicos. Estudo 
descritivo com abordagem quantitativa. Utilizou-se questionário 
social  e o Excercise benefits/Barriers scale (EBBS) com 46 
idosos em uma cidade do interior de Pernambuco. Na análise 
estatística dos dados empregaram-se testes de Kolmogorov-
smirnov, t-student, ANOVA, Mann-whitney e de Kruskall-wallis. 
Idosos de maior renda percebem mais as barreiras para a 
prática de exercícios. Os de maior idade tendem a perceber 
mais barreiras, enquanto os mais jovens, os benefícios. 
Portadores de doença crônica não transmissível (DCNT) 
apresentaram tendência em perceber mais os benefícios. Os 
idosos tem boa percepção sobre os benefícios embora ainda 
percebam certas barreiras para a prática de exercícios. 
Palavras-chave: Saúde do idoso. Saúde pública. Atividade 
física. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Define-se como idoso todo indivíduo com idade igual ou 

superior a 60 anos, para países em desenvolvimento, ou 65 
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anos, no caso de nações desenvolvidas.  Sancionado em 1° de 

outubro de 2003 no Brasil, o estatuto do idoso tem como intuito 

regular e assegurar todas as oportunidades e facilidades, para 

preservação da saúde física e mental, bem como 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade. É obrigação do Estado, 

garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade 

(BRASIL, 2003). 

  Segundo a OMS (2019) e o IBGE (2014), até o próximo 

ano, 2020, o número de pessoas idosas ultrapassará o de 

crianças. No Brasil, o crescimento da população idosa está 

atrelado à redução do número de jovens e crianças.  Entretanto, 

é justamente nesse primeiro grupo etário que ocorre a maior 

parte das doenças crônicas e incapacitantes, que aumentam as 

demandas de internações, em geral, de longa duração, o que 

acarreta nos altos custos para os cofres do Brasil, que já sofre 

com uma distribuição de renda desigual e um sistema de saúde 

ainda pouco resolutivo (KOPILER, 1997). 

Essas mudanças na pirâmide etária brasileira são 

decorrentes de vários fatores, entre eles, os avanços 

tecnológicos e da medicina, as modificações nos hábitos de 

vida das pessoas, além do declínio nas taxas de fecundidade 

observadas nos últimos anos. Não pode ser esquecido, 

também, que a ocupação feminina do mercado de trabalho 

deixa em segundo plano a maternidade e contribui para 

redução da fecundidade (SILVA; DAL PRÁ, 2014). 

Atrelado a esses fatores, o desenvolvimento industrial e 

o crescimento dos grandes centros urbanos modificaram as 

relações sociais. A competitividade, ansiedade e preocupação 
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com a sobrevivência são frequentes, tornando o tempo escasso 

para a prática de atividade física e mudança de hábitos de vida, 

potencializando os riscos para problemas de saúde. Nessa 

perspectiva, as intervenções com exercícios físicos para a 

melhoria da capacidade funcional, podem promover a 

prevenção, retardo ou minimização dessa dependência dos 

idosos, sejam cardiopatas ou não (KOPILER, 1997). 

  A perda da autonomia e o risco para institucionalização 

estão diretamente ligados ao envelhecimento com eventual 

perda cognitiva, associados ao sedentarismo, incapacidade e a 

dependência (BRITTO et al, 2005). Em contrapartida, a prática 

de atividade física configura-se como uma alternativa simples, 

econômica e eficaz na redução dos custos com a saúde e 

melhora na qualidade de vida, principalmente em idosos 

(GOBBI, VILLAR, ZAGO, 2005 apud GOBBI et al, 2008). 

Segundo Ramos (1993), velhice é um período com alta 

prevalência de DCNT, sintomática depressiva, déficit cognitivo, 

perdas sensoriais, acidentes e isolamento social. Dessa forma, 

o processo de envelhecimento sofre influências de fatores como 

a genética, as doenças e o sedentarismo, uma vez que estão 

diretamente relacionados com a qualidade de vida. Dentre 

esses fatores, o sedentarismo está entre os que mais 

comprometem a qualidade de vida do idoso. Logo, a realização 

de atividade física regular é apontada como fator altamente 

importante para o envelhecimento saudável e a independência 

nas atividades da vida diárias pelo seu potencial de retardo das 

alterações fisiológicas do envelhecimento (VIDMAR et al, 

2011).  

Dentro da linha de pesquisa sobre a prática de exercícios 

físicos na terceira idade, são escassos os estudos sobre a 

percepção dos idosos sobre a temática. Acerca dessa 
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problemática, diante da escassez de estudos sobre dos idosos 

a percepção quanto às barreiras e benefícios da prática de 

exercícios, Sechrist, Walker e Pender (1987 apud VICTOR et 

al, 2008) desenvolveram um instrumento de avaliação 

psicométrica: Exercise Benefits/ Barriers Scale (EBBS), 

elaborado a partir do Modelo de promoção da Saúde de J. 

Pender (PENDER; MURDAUGH; PARSOS, 2002 apud 

VICTOR, LOPES, XIMENES, 2005).  A EBBS sofreu adaptação 

transcultural para a língua portuguesa, possibilitando a 

aplicação desta em território nacional (VICTOR, 2008).  

É de suma importância compreender, ainda, que o 

exercício físico, por conceito, é uma sequência planejada de 

movimentos repetidos sistematicamente que objetiva a 

elevação do rendimento, constituindo exigência básica para o 

desenvolvimento ideal do corpo (BARBANTI, 2003). 

 Apesar de serem tipicamente referidas como práticas 

semelhantes e apresentarem alguns elementos comuns, 

exercício físico e atividade física não são sinônimos. Ambos 

implicam na execução de movimentos corporais através do 

sistema musculoesquelético com gasto energético, no entanto, 

o exercício físico é um tipo de atividade física planejada, 

estruturada e repetitiva para a melhoria e manutenção dos 

componentes da aptidão física (CASPERSEN et al, 1985).  

Apesar da diferença de conceitos, para este estudo, os termos 

“atividade física” e “exercício físico” serão considerados 

sinônimos a fim de promover melhor compreensão por parte 

dos sujeitos da pesquisa. 

  A área de abrangência do estudo passou por um 

diagnóstico situacional que evidenciou a grande quantidade de 

idosos na área e a alta incidência de hipertensão e diabetes, 

doenças essas intimamente ligadas aos hábitos de vida. 
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Considerando, então, a realidade de envelhecimento 

populacional brasileiro, os altos custos da saúde pública 

gerados pelas doenças crônicas ligadas ao sedentarismo e 

hábitos de vida, objetivou conhecer a percepção de idosos 

acerca das barreiras e benefícios para a prática de exercícios 

físicos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 

quantitativa, onde foi aplicada a análise de estudo inferencial. A 

amostra foi composta por idosos, participantes de um projeto de 

extensão da UFPE-CAV.  Para tanto, incluiu-se idoso 

cadastrado no projeto de extensão e que estivesse 

frequentando as atividades do projeto há, pelo menos, um mês. 

Foram excluídos idosos com demência senil ou condição 

incapacitante para responder a pesquisa. Para cálculo 

amostral, utilizou-se intervalo de confiança de 95% e efeito de 

desenho igual a 1, adequado para amostras aleatórias, 

compondo uma amostra de 46 idosos por meio do software 

OpenEpi versão 3.03. 

Para coleta de dados, aplicou-se questionário social para 

obtenção de informações sobre as seguintes variáveis: sexo, 

idade, zona residencial, escolaridade, renda familiar, ocupação, 

presença de DCNT. E a Escala de Benefícios e Barreias do 

Exercício (EBBS), elaborado e validado por Victor (2008) com 

o objetivo de operacionalizar o Modelo de Promoção a Saúde 

com relação a prática de exercícios físicos.  

A EBBS é um instrumento composto por 42 itens, sendo 

14 da Barriers Scale (Escala de Barreiras) e 29 da Benefits 

Scale (Escala de Benefícios), podendo ser usados 
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isoladamente ou de forma conjunta. As escalas 

possuem opções de resposta do tipo Likert com itens dotados 

de escores variando de 1 a 4: concordo totalmente (4), 

concordo (3), discordo (2) e discordo totalmente (1). Quando 

usadas juntas, a Exercise Benefits/Barriers Scale alcança 

escores que variam de 42 a 168. Se usadas isoladamente, a 

pontuação que pode atingir maior escore é para a Benefits 

Scale, que varia de 29 a 116, e, para Barriers Scale varia de 14 

a 56, representando melhor percepção sobre os benefícios e as 

barreiras, respectivamente.   

É necessário esclarecer que, para a Escala de Barreiras, 

o maior percentual de discordância significa menor percepção 

das barreiras, já para a Escala de Benefícios, o maior 

percentual de discordância significa menor percepção dos 

benefícios.   

Para análise dos dados, foi construído um banco de 

dados no programa EPI INFO, versão 3.5.2, o qual foi exportado 

para o software SPSS, versão 18, para realizar a análise 

estatística. Calculou-se intervalo de confiança para a média dos 

escores estimados. A normalidade do escore da EBBS foi 

avaliada através do teste de Kolmogorov-smirnov. No caso da 

indicação da normalidade, foi aplicado o teste t-student e o teste 

de ANOVA para investigar a relação com as variáveis do 

questionário social. No caso em que a normalidade não foi 

indicada, utilizou-se o teste de Mann-whitney e o teste de 

Kruskall-wallis para as comparações. Todas as conclusões 

foram atingidas considerando o nível de significância de 5%. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco, sob número de CAAE: 46219015.0.0000.5200.  
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RESULTADOS 

 

 Na tabela 1 exibe-se o perfil dos idosos avaliados. 

Verifica-se que a maioria é do sexo feminino (91,3%), possui 

faixa etária entre 60 a 70 anos (57,5%), mora na zona urbana 

(100,0%), estudou até o ensino fundamental (58,7%), possui 

renda familiar de um salário mínimo (57,8%) e é aposentado 

(52,2%). Observa-se que a média de idade foi de 69 anos com 

desvio padrão de 7 anos. O teste de comparação de proporção 

foi significativo em todos os fatores de perfil avaliados, exceto 

no fator faixa etária (p-valor = 0,343), indicando que não houve 

diferença estatística significativa entre as faixas etárias de 60 a 

70 anos e 71 a 87 anos. 

 

            Tabela 1. Perfil dos idosos 

avaliados. 

Fator avaliado N % 
p-

valor¹ 

Sexo    

Masculino 4 8,7 
<0,001 

Feminino 42 91,3 

Idade (em anos 

completos) 
   

60 a 70 anos 23 57,5 
0,343 

71 a 87 anos 17 42,5 

Mínimo 60 - 

Máximo 87 - 

Média±Desvio padrão 69,0±7,0 - 

Zona de residência    

Urbana 46 100,0 - 

Escolaridade    
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Analfabeto 6 13,0 

<0,001 

Fundamental 

comp./incomp. 
27 58,7 

Médio comp./incomp. 12 26,1 

Superior comp./incomp. 1 2,2 

Renda familiar    

Menos de 1 SM 5 11,1 

<0,001 
1 SM 26 57,8 

De 2 a 4 SM 13 28,9 

Acima de 4 SM 1 2,2 

Ocupação    

Aposentado 24 52,2 

<0,001 
Autônomo 5 10,9 

Dona de casa 12 26,1 

Pensionista 5 10,9 

                  Fonte: Pesquisa direta (2018).¹p-valor do teste Qui-

quadrado  

 

 Na tabela 2 é mostrada a distribuição das características 

de saúde dos idosos avaliados. Verifica-se que a maioria dos 

idosos possui DCNT (66,7%) e que a DCNT mais presente é a 

HAS (74,2%), seguida da HAS com diabetes (16,1%) e 

obesidade (6,5%). O teste de comparação de proporção ratifica 

que ele foi significativo (p-valor = 0,025 para a presença de 

DCNT e p-valor < 0,001 para distribuição das DCNT), indicando 

que a proporção de idosos com DCNT é relevantemente maior 

e que a DCNT mais presente é a HAS.   

Tabela 2. Características de saúde dos 

idosos avaliados. 

Fator avaliado N % p-valor¹ 

Possui DCNT    
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Sim 30 66,7 
0,025 

Não 15 33,3 

DCNT    

HAS 23 74,2 

<0,001 
HAS e Diabetes 5 16,1 

Obesidade 2 6,5 

Diabetes 1 3,2 

Fonte: Pesquisa direta (2018). ¹p-valor do teste de 

comparação de proporção  

 

 Na tabela 3 são exibidas as médias e desvios padrão do 

escore de benefícios e barreiras percebidas pelos idosos 

avaliados. Através dela verifica-se que, em média, o grupo que 

apresentou maior média do escore de benefícios foram os 

pacientes do sexo feminino (média = 109,50 pontos), com idade 

de 60 a 70 anos (média = 110,74 pontos), ensino fundamental 

completo/incompleto (média = 109,93 pontos), com renda de 2 

a 4 salários mínimos (média = 110,15 pontos), pensionistas 

(média = 111,80 pontos) e que apresenta DCNT (média = 

109,77 pontos). Ainda, verifica-se que mesmo sendo 

apresentada maior média do escore de percepção de 

benefícios neste grupo descrito o teste de comparação das 

distribuições do escore não foi significativo em nenhum dos 

fatores avaliados: sexo (p-valor = 0,967), idade (p-valor = 

0,059), escolaridade (p-valor = 0,556), renda familiar (p-valor = 

0,621) e ocupação (p-valor = 0,283) e possui DCNT (p-valor = 

0,076), indicando que a percepção acerca dos benefícios não 

difere entre os grupos avaliados.  

 Quanto a média do escore de percepção acerca das 

barreiras, o grupo de idosos que apresentou maior média foi o 

do sexo feminino (média = 22,88 pontos), com 71 a 87 anos 
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(média = 25,12 pontos), com ensino fundamental 

completo/incompleto (média = 23,93 pontos), possui renda 

acima de 4 SM (média = 31,00 pontos), pensionista (média = 

23,20 pontos) e não tem DCNT (média = 24,87 pontos). O teste 

de comparação de média não foi significativo em nenhum dos 

fatores avaliados: sexo (p-valor = 0,853), idade (p-valor = 

0,060), escolaridade (p-valor = 0,356), ocupação (p-valor = 

0,996) e possui DCNT (p-valor = 0,126) indicando que nestes 

fatores os pacientes não apresentam diferença significativa. No 

fator renda familiar o teste apresentou-se significativo (p-valor = 

0,015), indicando que o grupo de idosos com renda acima de 4 

SM apresenta uma média do escore de barreiras 

significativamente maior do que os demais grupos. 

 

Tabela 3. Médias e desvio padrão do escore de benefícios e 

barreiras percebidas pelos idosos avaliados. 

Fator avaliado 
Benefícios 

(n normal) 

Barreiras 

(normal) 

Sexo   

Masculino 108,75±5,25 22,25±4,50 

Feminino 109,50±4,08 22,88±6,58 

p-valor 0,967¹ 0,853³ 

Idade (em anos completos)   

60 a 70 anos 110,74±2,07 21,35±5,10 

71 a 87 anos 107,41±5,84 25,12±7,19 

p-valor 0,059¹ 0,060³ 

Zona de residência   

Urbana 107,42±4,18 22,84±6,46 

p-valor - - 

Escolaridade   

Analfabeto 105,83±8,64 21,67±6,35 
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Fundamental comp./incomp. 109,93±3,10 23,93±6,92 

Médio comp./incomp. 109,92±2,15 21,67±4,83 

Superior comp./incomp. 112,0 14,0 

p-valor 0,556² 0,3564 

Renda familiar   

Menos de 1 SM 109,00±6,16 19,20±3,70 

1 SM 109,42±4,63 24,85±6,39 

De 2 a 4 SM 110,15±1,82 19,23±5,31 

Acima de 4 SM 108,00 31,00 

p-valor 0,621² 0,0154 

Ocupação   

Aposentado 108,62±5,11 22,96±7,10 

Autônomo 109,00±3,32 22,60±6,58 

Dona de casa 110,25±2,53 22,50±5,73 

Pensionista 111,80±0,45 23,20±5,93 

p-valor 0,283² 0,9964 

Possui DCNT   

Sim 109,77±4,45 21,73±6,01 

Não 108,60±3,50 24,87±7,00 

p-valor 0,076¹ 0,126³ 

Fonte: Pesquisa direta (2018). ¹p-valor do teste 

de Mann-Whitney; ²p-valor do teste de Kruskall-

Wallis; ³p-valor do teste t-student; 4p-valor do 

teste da ANOVA. 

 

 Quanto aos percentuais de concordância e discordância 

por item das escalas de benefícios e de barreiras foram 

organizados na Tabela 4. 

 

  



PERCEPÇÃO DE IDOSOS SOBRE BENEFÍCIOS E BARREIRAS PARA A PRÁTICA 

DE EXERCÍCIOS FÍSICOS  

 
 

Tabela 4. Percentuais de concordância e discordância da 

amostra. 

ESCALA DE 

BENEFÍCIOS 

Concordo 

totalmente 

Concordo Discordo Discordo 

totalmente 

Gosto de 

atividade física 

93,47% 6,52% 0% 0% 

Praticar atividade 

física diminui 

sentimentos de 

estresse e 

preocupação 

95,65% 4,34% 0% 0% 

Atividade física 

melhora a saúde 

mental 

95,65% 4,34% 0% 0% 

Irei prevenir 

ataque do 

coração se 

praticar atividade 

física 

84,78% 10,86% 4,34% 0% 

Atividade física 

aumenta a força 

dos músculos  

91,30% 8,69% 0% 0% 

Atividade física 

proporciona 

sensação de 

realização 

pessoal  

96,65% 4,34% 0% 0% 

Atividade física 

causa 

relaxamento 

91,30% 4,34% 2,17%% 2,17% 

Atividade física 

facilita ter contato 

com amigos e 

pessoas que 

gosto 

95,65% 2,17% 2,17% 0% 
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Atividade física 

protege de ter 

pressão alta 

80,43% 17,39% 2,17% 0% 

Atividade física 

melhora aptidão 

física 

100% 0% 0% 0% 

Atividade física 

melhora o tônus 

muscular 

97,82% 2,17% 0% 0% 

Atividade física 

melhora o 

funcionamento do 

coração e dos 

vasos sanguíneos 

97,82% 2,17% 0% 0% 

Posso melhorar 

sentimentos de 

bem-estar através 

da atividade física 

100% 0% 0% 0% 

Praticar atividade 

física melhora a 

flexibilidade 

100% 0% 0% 0% 

Atividade física 

melhora a 

disposição 

100% 0% 0% 0% 

Atividade física 

ajuda a dormir 

melhor à noite 

80,43% 17,39% 0% 0% 

Irei viver mais se 

praticar atividade 

física 

91,30% 8,69% 0% 0% 

Atividade física 

reduz o cansaço 

muscular 

89,13% 10,86% 0% 0% 

Atividade física é 

uma boa maneira 

para conhecer 

novas pessoas 

91,30% 8,69% 0% 0% 
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Atividade física 

aumenta a 

resistência física 

97,82% 2,17% 0% 0% 

Atividade física 

melhora a 

autoestima  

97,82% 2,17% 0% 0% 

Atividade física 

melhora a 

agilidade mental 

84,78% 10,86% 4,34% 0% 

Praticar atividade 

física permite 

realizar as 

atividades do dia-

a-dia sem sentir 

cansaço 

95,65% 2,17% 2,17% 0% 

Atividade física 

melhora a 

qualidade das 

atividades que 

faço  

95,65% 2,17% 0% 0% 

Atividade física é 

uma boa diversão

  

100% 0% 0% 0% 

Praticar atividade 

física aumenta 

minha aceitação 

pelas pessoas 

95,65% 2,17% 2,17% 0% 

Atividade física 

melhora todo o 

funcionamento do 

corpo 

100% 0% 0% 0% 

Atividade física 

melhora a 

aparência do 

corpo 

100% 2,17% 0% 0% 

ESCALA DE 

BARREIRAS 

Concordo 

totalmente 

Concordo Discordo  Discordo 

totalmente 
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Praticar atividade 

física toma muito 

tempo 

0% 6,52% 8,69% 84,78% 

Atividade física 

causa cansaço 

4,34% 21,73% 13,04% 60,86% 

Os locais para 

praticar atividade 

física são 

distantes 

41,30% 19,56% 6,52% 32,60% 

Sinto vergonha de 

praticar atividade 

física 

0% 0% 4,34% 95,65% 

Praticar atividade 

física custa caro 

6,52% 6,52% 8,69% 78,26% 

Não tenho 

horários 

convenientes 

para praticar 

atividade física 

0% 2,17% 4,34% 93,47% 

Ao praticar 

atividade física, 

sinto cansaço 

4,34% 23,91% 4,34% 67,39% 

Meu esposo ou as 

pessoas 

importantes para 

mim não me 

incentivam a 

praticar atividade 

física 

21,76% 10,86% 4,34% 63,04% 

Praticar atividade 

física toma muito 

tempo de estar 

com a família 

4,34% 4,34% 0% 91,30% 

Acho que as 

roupas para 

atividade física 

13,04% 21,73% 8,69% 56,52% 
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mostram muito o 

corpo 

As pessoas da 

família não me 

incentivam a 

praticar atividade 

física 

21,73% 8,69 2,17% 67,39% 

Atividade física 

toma muito tempo 

das 

responsabilidades 

familiares 

4,34% 4,34%% 0% 91,30% 

Atividade física é 

uma tarefa difícil 

4,34% 2,17% 0% 93,47% 

Existem poucos 

lugares para 

praticar atividade 

física 

54,34% 10,86% 2,17% 32,60% 

        Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

DISCUSSÃO 

 Observou-se predominância (91,3%) de mulheres nos 

grupos de atividades físicas o que pode referir sobre o cuidado 

com a saúde que as mulheres apresentam diferentemente dos 

homens, como observado por Alves (2011), Gonçalves e 

Alchieri (2010).  

  A preocupação em aumentar a adesão aos grupos de 

atividade física estão relacionadas às evidências científicas que 

indicam claramente que a participação nesses programas é 

uma forma independente para reduzir e/ou prevenir uma série 

de declínios funcionais associados com o envelhecimento 

(VOGEL et al. 2009; NELSON et al. 2007; OMS, 2005) 

   A adesão a um programa de atividades físicas necessita 

de mudanças na rotina do usuário, inclusive nos seus 
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comportamentos (SOUZA, 2003). Sendo assim, algumas 

questões dificultam a procura masculina pela saúde e também 

na adesão aos grupos oferecidos pelas unidades de saúde, 

entre elas podemos citar a construção social de se 

considerarem mais fortes que as mulheres, assim, precisam 

menos de cuidado. Os homens tem uma percepção sobre as 

Unidades Básicas de Saúde que as enquadram em um universo 

feminino, basicamente frequentado por mulheres, com uma 

equipe profissional, em geral, do sexo feminino, que não 

desenvolvem programas voltados a eles (COUTO et al, 2010). 

  Assim como na pesquisa de Silva et al (2017) que 

investigaram as condições de saúde do idoso brasileiro, a 

prevalência de relato de DCNT encontrada foi muito 

semelhante, em torno dos 70%. Mais uma semelhança é o fato 

de a hipertensão arterial e diabetes estarem entre as doenças 

mais relatadas pelos participantes de ambas as pesquisas.  

  No que se refere a faixa etária da população da amostra, 

não houve relação significante entre os parâmetros e os grupos 

etários, porém, no presente estudo observa-se que o grupo de 

menor idade (60 à 70 anos) tende a ter maior percepção dos 

benefícios (p= 0,059) enquanto o grupo de maior idade (71 à 87 

anos) apresentaram tendência a uma maior percepção das 

barreiras (p= 0,06). 

 O fato de possuir uma Doença crônica não transmissível 

(DCNT) não foi um parâmetro significante na percepção de 

barreiras e benefícios, embora tenha apresentado certa 

tendência (p= 0,076) na percepção de benefícios.  

  No que se refere aos percentuais de concordância e 

discordância por itens da EBBS, foi altamente positiva a 

concordância sobre o gosto pela atividade física. De fato, todas 

as pessoas envolvidas em exercício físico regular, seja em um 
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esporte, grupo de dança, ou programa de reabilitação cardíaca, 

o fazem porque gostam e/ou porque necessitam . Krung et al 

(2015), em uma pesquisa sobre as barreiras e facilitadores da 

prática de atividade física em longevas inativas, investigaram os 

motivos pelos quais as idosas aderiram à prática de atividade 

física e perceberam que tinham como principal motivação o 

prazer pela atividade física, a socialização, os benefícios da 

atividade física, os exercícios físicos adequados, ter companhia 

para praticar atividades físicas e o programa de atividades 

físicas oferecido pela Prefeitura.  

  A população do presente estudo mostrou alta 

concordância com o fato de a atividade física diminuir 

sentimentos de estresse e preocupação, ratificando os 

resultados da pesquisa de Silva et al (2017), que revelou 

maiores níveis de ansiedade e/ou depressão nos idosos 

sedentários comparativamente aos idosos ativos, ou seja, a 

prática de atividade física tem relação inversa com esses 

sentimentos, podendo ser coadjuvante na prevenção e no 

tratamento da ansiedade e depressão no idoso. 

  Os idosos pertencentes à amostra do atual estudo 

também têm alta percepção sobre os benefícios da atividade 

física sobre a saúde mental assim como Benedetti (2008), que 

verificou relação significante entre os níveis de atividade física 

e o estado de saúde mental, ou seja, a associação evidencia 

menor prevalência de indicadores de depressão e demência 

para os idosos não sedentários. Em uma pesquisa sobre 

capacidade funcional e percepção de bem estar em idosas da 

academia da terceira idade, Oliveira et al (2016) Perceberam os 

efeitos positivos da atividade física relacionados ao bem-estar 

psicológico em idosos, sendo uma estratégia de explicação 
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para esses efeitos o aumento do fluxo sanguíneo cerebral 

durante o exercício. 

  Quanto à percepção sobre a força muscular não houve 

discordância. Os idosos percebem a melhora da força e tônus 

muscular assim como foi percebido por Arruda et al (2014) que 

o programa de atividade física empregado para os idosos 

contribuiu para manutenção da força de preensão bilateral das 

mãos de mulheres idosas.  

  A realização pessoal e o bem-estar também foram 

benefícios com alta percepção por parte dos idosos.  Silva et al 

(2017) já haviam percebido essa relação, atrelada a redução da 

depressão e do isolamento social. É válido ressaltar, ainda 

sobre o bem-estar, que da prática de atividade física em idosos 

evita consequências funcionais deletérias do envelhecimento, 

melhorando sua independência e qualidade de vida. O exercício 

pode contribuir para uma velhice mais saudável, com 

manutenção da autonomia e conservação da capacidade 

funcional, podendo retardar o aparecimento de complicações e 

contribuindo para um bem-estar psíquico e social (BORGES e 

SEIDL, 2014). 

 O ambiente de relaxamento propiciado pela atividade 

física como observado por Paula (1998) é percebido pelos 

idosos com baixo percentual de discordância (4,34%). O 

mesmo pode-se afirmar para a percepção sobre a agilidade 

mental, contudo, Benedetti (2008) pôde notar que a atividade 

física tem conseguido reduzir e/ou atrasar os riscos de 

demência, embora não tenha sido possível confirmar que a 

atividade física evita a demência. 

  Foi pequeno o número de idosos que discordam sobre o 

fato da atividade física facilitar o contato com amigos e outras 

pessoas, o que reafirma que a atividade é uma ferramenta que 
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amplia o convívio social (BENEDETTI, 2008). Essa relação se 

justifica devido aos idosos perceberem que a atividade física é 

uma boa maneira para conhecer novas pessoas e que são mais 

aceitos socialmente pela adesão a essa prática. 

  Foi unânime a percepção sobre a melhora na aptidão 

física, assim como tiveram altos índices de concordância a 

questão da prática de exercícios físicos melhorar a qualidade 

das atividades que os idosos realiza, incluindo as atividades do 

dia-a-dia sem sentir cansaço. Mazo et al (2003) relacionou o 

domínio físico com o nível de atividade física e constataram que 

idosas mais ativas tinham energia suficiente para as atividades 

do dia a dia, boa capacidade de locomoção, satisfação com seu 

sono e com sua capacidade para exercer as atividades de vida 

diária e de trabalho. 

  Quanto à percepção da flexibilidade, a literatura mostra 

que essa, assim como a capacidade funcional dos idosos 

praticantes de atividade física é maior que a dos indivíduos 

sedentários (LOPES e GRILLO, 2011), dado esse que 

corrobora com a percepção unânime dos idosos sobre a 

melhora na flexibilidade.  

  Ao serem questionados quanto a melhora da disposição, 

a concordância foi máxima. Tanto esses dados como os 

achados por Mazo e Silva (2003) sugerem que os idosos 

praticantes de exercícios físicos apresentam maior disposição 

e possuem melhor desempenho na execução de suas tarefas, 

o que proporciona maior incentivo para a procura de mais 

atividades, tornando-os assim muito ativos.  

A atividade física parece ajudar na melhora da qualidade 

do sono, é o que sugere a alta percepção desse benefício. 

Monteiro et al (2014) já apontava a prática de atividade física 

como uma intervenção não farmacológica que visa favorecer a 
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qualidade do sono. Um levantamento epidemiológico da prática 

de atividade física na cidade de São Paulo evidenciou que os 

relatos de insônia e de sonolência excessiva eram 

predominantes em não praticantes de atividades físicas 

regulares (MELLO et al, 2000). 

Os idosos concordam que podem viver mais se 

praticarem atividade física. A longevidade e a qualidade de vida 

tem direta relação com hábitos saudáveis (SILVA et al, 2012), 

assim como perceberam Toscano e Oliveira (2009) quando 

concluíram que a qualidade de vida de idosas que possuem 

maior nível de atividade física é melhor que as de menor nível 

de atividade física. A manutenção da capacidade funcional dos 

idosos é um dos fatores que contribuem para uma melhor 

qualidade de vida dessa população. Nesse sentido, a prática de 

atividades físicas é um importante meio para se alcançar esse 

objetivo, devendo ser estimulada ao longo da vida (MACIEL, 

2010). 

  Os idosos têm a atividade física como uma boa diversão, 

assim como percebem com o melhoramento da aparência do 

corpo, foi unânime a percepção desse benefício. Lins (1999) e 

Messner (1995) haviam percebido, inclusive, que a inserção da 

prática de exercícios físicos no universo feminino está 

associada à manutenção de saúde e valorização dos cuidados 

com a imagem corporal. Apesar da questão “saúde” ser a mais 

importante por parte dos participantes da pesquisa de 

Gonçalves e Alcheri (2010), a aparência e a diversão esteve 

entre os motivos relevantes para a prática de exercícios. Essa 

relação pode estar também relacionada com a idade dos 

indivíduos em questão, pois, no estudo realizado por Moreno, 

Cervelló e Martínez (2010), ao investigarem os motivos para 

prática da atividade física, as pessoas de maior idade deram 
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mais importância aos motivos relacionados com a saúde, 

enquanto os mais jovens priorizaram os motivos relacionados 

com a aparência.  

   O que, de fato, apresentou significância (p=0,015) foi o 

grupo com renda superior a 4 salários mínimos que teve maior 

percepção das barreiras para a prática de atividade física em 

detrimento dos benefícios. Sendo assim, a renda apresentou 

relação quanto a esse aspecto. A variável renda familiar 

também se mostrou associada às barreiras cansaço, falta de 

vontade, falta de dinheiro, obrigações com o estudo e clima 

(SILVA et al, 2011). 

  Cassou et al. (2008) investigaram a percepção de 

barreiras em idosos de diferentes níveis socioeconômicos para 

a prática de atividades físicas e concluíram que a percepção 

das barreiras varia de acordo com o nível socioeconômico. Os 

idosos de baixo poder aquisitivo atribuem como barreiras às 

dimensões ambientais, psicocognitivas e emocionais; já os de 

maior poder aquisitivo alegam os fatores sociodemográficos e 

biológicos.  

  Pouco mais de 13% dos idosos consideram que a 

atividade física custa caro e 28,25% referiam sentir cansaço ao 

praticarem atividade física. Apesar disso, Reichert et al. (2007), 

encontraram como principais barreiras à adesão às atividades 

físicas: a falta de dinheiro, a sensação de cansaço, a falta de 

companhia e de tempo. Também foi verificado que os 

indivíduos de alto nível socioeconômico relataram não praticar 

atividades físicas pelo fato de sentirem-se muito cansados, 

enquanto para os de baixo nível socioeconômico a principal 

barreira foi falta de dinheiro. Tendo em vista a falta de tempo e 

o cansaço, recomenda-se que se inicie o programa de 

atividades físicas com um trabalho de baixo impacto e 
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intensidade, fácil realização e de curta duração (NELSON et al, 

2007). 

  A falta de tempo e horários convenientes apesar de ter 

tido baixa percepção, já tem sido uma barreira mencionada em 

outros estudos (SILVA et al, 2011). Andrade et al (2000) ao 

realizarem uma pesquisa com idosos residentes na região 

metropolitana da capital paulista e em cidades do interior do 

Estado, constataram que as barreiras mais frequentes para 

idosos de ambos os sexos em cidades no interior foram: falta 

de equipamento; necessidade de repouso;  falta de local; falta 

de clima adequado; falta de habilidade. Os idosos da capital 

tiveram como principais barreiras: falta de equipamento; falta de 

tempo; falta de conhecimento; medo de lesão; necessidade de 

repouso. Mais um fator que entra em consonância com o atua 

estudo é a falta de local para prática de atividade física, com 

percepção superior a 65%.  

  Ramirez et al (2013) também apontavam a falta de tempo 

como uma barreira para a prática de atividade física, não 

obstante, foi percebido ainda a dificuldade de acesso era 

frequentemente relatada como mais um empecilho para tal 

atividade. Essa perspectiva também foi percebida pelos idosos 

na atual pesquisa, pois mais de 60% indicaram que os locais 

para atividades física são distantes. Como observado por Sallis 

et al (1990 apud SALVADOR, 2009)  que as pessoas que 

moravam em bairros com maior disponibilidade de locais 

próprios tiveram mais chances de se engajarem em práticas de 

atividades físicas com frequência superior a três vezes por 

semana. 

   Apesar de serem minoria, muitos idosos ainda 

referiram que não têm incentivo para a prática de exercícios 

físicos por parte do esposo, familiares ou pessoas 
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próximas. Diante desse contexto, as pessoas idosas devem 

receber incentivos para conseguir estar motivados a 

mudar, pois através dessa mudança terão subsídios para 

uma melhor qualidade de vida (RIBEIRO et al, 2012). 

 

CONCLUSÕES 

 Diante do contexto analisado, fica evidente a importância 

de se analisar os benefícios e as barreiras para a prática de 

atividade físicas e perceber quais fatores estão relacionados 

com as percepções dos idosos. Nota-se que a variável renda foi 

determinante na percepção das barreiras. Os idosos de maior 

idade têm uma tendência a percebê-las, enquanto os mais 

jovens tendem a perceber mais os benefícios.  Observou-se 

que os portadores de DCNTs parecem perceber mais os 

benefícios da prática de atividade física. Conclui-se, portanto, 

que os idosos têm boa percepção sobre os benefícios da prática 

de exercícios físicos embora ainda enxerguem algumas 

barreiras como a falta e/ou a distância dos locais para a prática 

de atividades físicas, a falta de incentivo das pessoas ao seu 

redor, de tempo e cansaço.  
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RESUMO:Esta pesquisa se objetiva em discorrer a atuação do 
profissional de enfermagem com atenção farmacêutica em 
pacientes com lesões por pressão em unidade de terapia 
intensiva, de acordo com a literatura. Abordagem de dados do 
tipo exploratório, bibliográfico com apreciação integrativa, 
qualitativa da literatura disposto em arquivos possíveis. De 
acordo com os estudos, a atuação do profissional de 
enfermagem com atenção farmacêutica em pacientes com 
lesões por pressão em unidade de terapia intensiva está 
qualificada para atuar na promoção da saúde com prevenção e 
tratamento de lesão por pressão nos pacientes que estão 
acamados. A lesão por pressão são características comuns por 
atingirem o tecido cutâneo e subcutâneo dos pacientes. A 
enfermagem, constantemente realiza a inspeção da pele do 
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paciente no início de seus trabalhos com a assistência de 
enfermagem para observar o estado da pele classificando grau 
de lesões para prevenir a desidratação e desnutrição desses 
tecidos. Após as intervensões das lesões com suas 
classificações de estágio, o profissional farmacêutico pode 
contribuir na atenção farmacêutica clínica usando sua boa 
prática de manipulação e formulação de fármacos semissólidos 
para reestruturação das lesões classificadas. Diante destas 
assistências para a saúde do paciente, precebeu-se tamanha 
importância multiprofissional na Unidade de Terapia Intensiva 
na prevenção de lesões por pressão. 
Palavras-chave: Enfermagem; Farmacêutico; Lesão por 
pressão; UTI. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Pressupõe que nos ultimos anos, foram analisados um 

crescente denominador de pacientes que vem sendo vitima de 

lesões por pressão (LPP) durante o momento de sua internação 

nas Unidades de Terapia Intensiva. Porém, está sendo 

analisado como um conflito de patologias que deve ser inibido 

se houver uma atuação de assistência multiprofissional na 

preveção das lesões dos pacientes. Quando este agravo se 

estabelece, requer um aumento nas despesas hospitalares e 

para os pacientes mutiplicando o tempo de sua internação 

(CASTANHEIRA et al., 2018). 

Evolui significativamente nas pequisas e nos tratamentos 

dos pacientes, quanto mais passa o tempo com os pacientes 

hospitalizados e principalmente os acamados, podem 

desencadear LPP, quando os mesmos não possuem um 

cuidado ou assitência de forma protocolada, passa a existir uma 

preocupação com a elevação dos dados estátiscos devido as 
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causas decorrente da morbimortalidade mundial de pacientes 

vitimas da LPP.  Essas LPP desencadeadas  nas peles dos 

pacientes danifica sua qualidade de vida e dificulta a dos 

cuidadores(VASCONCELOS; CALIRI, 2017). 

No mês de abril do ano de 2016,  houve uma atualização 

nos termos científicos de úlceras por pressão pela lesão por 

pressão através do orgão americano National Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP), caracterizando seus tipos de lesões 

detectada em alguma região do corpo do paciente. Ficou 

decidido que as LPP, são encontradas na região dos tecidos 

epiteliais e nas estruturas subjacentes, na maior parte com 

presença de evidências ósseas, e sendo encontrado essas 

lesões com suas combinações podendo prejudicar na 

circulação sanguínea e agredindo ainda mais os seus tecidos 

afetados (MORAES et al., 2016). 

A LPP se desenvolve no corpo do paciente por alguns fatores 

de riscos, dentre eles podemos citar a inconsciência, perda da 

sensibilidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, 

imobilização, deficiências nutricionais, perda da função motora, 

coma, perda de continência urinária ou fecal, presença de 

espasmos musculares, doenças circulatórias, anemias, doença 

arterial periférica, imunodeficiência ou uso de corticosteroide, 

tabagismo e índice de massa corporal muito alto ou muito 

baixo(PANEL, 2016). 

Quando os pacientes estão hospitalizados, seus 

indicadores da LPP desenvolvidas, demonstra uma qualidade 

no atendimento na Unidade de Terapia Intensiva, os 

profissionais multidisciplinar precisam planejar e elaborar um 

modelo de protocolo para classificação das lesões no serviço 

de saúde e tratamento adequado para cada tipo de LPP seria 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/tag/qualidade-de-vida
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utilizada as formulações farmacêuticas e também tipos de 

cobertura para reduzir esses agravantes da pele (MORAES et 

al., 2016). 

A proporção de pacientes com a LPP é relativo ao meio 

do ambiente hospitalar, as evidencias físicas dos enfermos, a 

tendência maior de desenvolvimento de lesões, se dar em 

pacientes com estado de saúde aguda que se encontra 

acamado há tempo no hospital (POTT et al, 2014). Após as 

mostragens dos dados nos Estados Unidos, percebeu-se que 

de 1 a 3 milhões de pessoas são predominantes da LPP, e, 2,5 

milhões de úlceras são higienizadas e tratadas nos pacientes 

das unidades de saúde,  outrossim, complicações por infcções 

secundarias, demonstra que 60 mil evolui a óbito por causa da 

LPP (POTT, 2014). 

No Brasil, país em que vivemos, existe uma deficiência de 

estatísticas registradas de pacientes evoluídos a óbito por 

causa da LPP, dificultando visualizar a prevalência e 

incidências dessas causas ocorrido nos hospitais ou até mesmo 

na própria residência do paciente(SANTOS; PEREIRA; SILVA, 

2016). Conforme os dados de um hospital universitário de São 

Paulo, conseguiu descobrir uma prevalência de dados gerais 

em diferentes setores, onde percebeu-se de 19,5% a 63,6% 

foram das Unidades de Terapia Intensiva, 13,9% na Clínica 

Médica, 15,6% na Clínica Cirúrgica, (ROGENSKI e SANTOS, 

2015). 

De acordo com o quadro clínico de cada paciente, já 

pode se perceber que irá desenvolver LPP, podendo realizar 

uma manutenção integral da pele dos pacientes que se 

encontram reservados em seus leitos e enfermarias de 

referências a ser proporcionado por uma recuperação da pele 
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retardada ou realização de uma intervenção cirurgia do tecido 

agredido(WEGNER, 2016).As intervenções preventivas da LPP 

está dentro do estabelecimento de segurança do paciente, 

tendo a participação da Organização Mundial da Saúde 

determinar regras dentro dos protocolos para diminuir erros e 

as evidências dos eventos adversos (LEITE, 2017). A 

organização profissional independente (National Pressure Ulcer 

Advidory Panel (NPUAP)), não possui fins vantajosos onde se 

trabalha com a visão profissional na prevenção e gestão de 

saúde na LPP, no mês de abril do ano 2016 foram publicado 

orientações com suas classificações e nele vem  os protocolos 

diretrizando os tratamentos das LPP`s (VASCONCELOS; 

CALIRI, 2017). 

Nesse contexto, esta pesquisa irá fornecer para o crescimento 

metodos de prevenções, mostrar indicadores de prováveis 

determinantes de lesões por pressão, desenvolver 

metodologias para a equipe multidisciplinar  classificar e usar 

nos tratamentos da LPP(LEITE, 2017). É preciso que atuação 

do profissional de enfermagem com atenção farmacêutica em 

pacientes com lesões por pressão em unidade de terapia 

intensiva pratiquem com conhecimento para demonstrar a 

diferenciação das feridas e pontuando seu grau de gravidade e 

o tempo de reabilitação das lesões e registrando em protuários 

por detalhes todas as suas características encontrada conforme 

os dados do protocolo (características de exsudato, localização, 

odor, coloração do leito da lesão, etiologia, tipo, quantidade, 

tamanho (TAVARES, 2017) e (VASCONCELOS; CALIRI, 

2017). 

As lesões consideradas crônicas determinada pela 

linguagem literária permanente mais nos pacientes do sexo 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude
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feminino que nos masculinos criando um método de protocolo 

para bloquear que as lesões possam progredir (MAEDA, 2017).  

Diante do contexto, estas prevenções de tratamento lesões por 

pressão, constantemente o enfermeiro assume a sua 

responsabilidade diante dos fatos acometidos no âmbito 

hospitalar desde inicio de seu plantão, internação dos 

pacientes, onde será avalido com responsabilidade e 

competência as prescrições médicas, observando a 

classificação das feridas e suas coberturas para se obter um 

excelente tratamento, reabilitar a ferida identificada com 

precisão. Cabe ressaltar que o profissional enfermeiro pratica 

ações, preparando, observando e sendo auxiliado pela equipe 

de enfermagem na execução curativa dos pacientes, mas para 

isso, exige do profissional conhecimento científico desde inicio 

da ferida até suas gravidades com prática nas lesões por 

pressão. A partir do momento que o enfermeiro tiver autonomia 

diante do tratamento das lesões, podendo ocorrer a longo prazo 

e também da enfermagem, uma boa abordagem, considerando 

essas evoluções aos desafios que serão serão investigados e 

estudados pelos profissionais mencionados a cima sobre 

arelação de feridas, tanto no ambiente hospitalar como pode ser 

visto de forma profissional entre o meio social, nele construindo 

uma boa relação com a sociedade. Investindo na educação 

permanente nas unidades de saúde e levando aos grupos de 

pessoas de diferentes classificações assistência de 

enfermagem e médica sobre a importância da prevenção de 

feridas em diferentes grupos sociais (SANTOS ET AL., 2017). 

O objetivo deste estudo é evidenciar a atuação do profissional 

de enfermagem com atenção farmacêutica em pacientes com 

lesões por pressão em unidade de terapia intensiva de acordo 
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com a literatura, apontando limitações enfrentados pelos 

enfermeiros e os farmacêuticos para o acolhimento de 

pacientes com LPP, e a importância dessa equipe ao aderir 

cuidados necessários, com intuito de prevenção aos pacientes 

vítimas de lesão por pressão. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

O presente estudo refere-se uma revisão bibliográfica, 

qualitativa, verificada através de publicações periódicas na 

Unidade de Saúde de Terapia Intensiva. O mesmo estudo teve 

uma consolidação ético aprovado pelo Comitê de Ética em 

pesquisa. Cenário de análises com pesquisa de caso-controle 

elencado nas UTI’s, em uma Unidade de Saúde  no Estado de 

São Paulo, foram analizados aproximadamente 103 leitos. 

Dados coletados entre os anos de 2014 a 2015. Foram usados 

três tipos de controles para que os casos fossem analizados 

com o controle de aproximadamente 570 pacientes, acantos 

189 pacientes dentro dos critérios de inclusão e exclusão. 

Demonstrantando características de pacientes no seu ato de 

internamento detectado LPP no departamento da UTI, e, 

tentanto reabilitar os que não apareceream feridas. Todos os 

pacientes internados na UTI, foram avaliados, excluindo os 

pacientes quqe deram entrada neste setor anteriormente no 

mês de setembro do ano de 2014. Ao iniciar as coletas, 

considerou coletas entre os meses de setembro de 2014 a 

agosto do ano de 2015 obedecendo todo protocolo de lesões 

por pressão, foram coletados na base de notificações informado 

no gerenciamento de casos de riscos de LPP. Visto nome, 

unidade em que trabalha e profissão desde inicio da ocorrência 
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do paciente, tendo acesso a todas informações do protuário do 

paciente no sistema eletrônico. Nas cinco UTI’s com pacientes 

portadores da LPP, estudadas, verificou-se dentro do período o 

numero de casos três vezes em seu controle. Após os dados 

coletados na base de informações eletrônicas dos pacientes, 

estes dados foram inseridos no sistema Excel. Pacientes estes 

vitimas de lesões por pressão e outros sobre controles. 

Entretanto, usaram um meio de sistema controle aleatório para 

os pacientes ausentes de lesões para classificar as amostras 

paara agendamento do primeiro paciente.  

Considerou-se um estudo de caso controle as variáveis 

de pacientes internados com e sem lesões por pressão. Foi 

considerado umas variáveis sociodemográficas como: ambos 

sexos, idades entre 40 á 81 anos de idade, escolaridade e as 

procedências de locais estudadas. Considerou-se as 

internações hospitalares em suas unidades de internações 

desde o diagnóstico médico até suas classificações, 

envolvendo toda analises clínica anatômica interna e externa do 

paciente e suas influências ambientais. Também verificando o 

tempo de internação compantivel com o pré diagnóstico do 

paciente, desde inicio de  sete dias e estendendo até 31 dias de 

internamento em UTI’s com LPP. Estes pacientes podem entrar 

na UTI com e sem lesões e adequirindo no decorrer do tempo 

acamado sem deambulação satisfatória. Pesquisa esta, 

também avaliada após alta do paciente ou evolução á óbito. As 

lesões foram classificadas como: leve, moderada, grave e até o 

que leva o paciente a morte, dentre eles de grau l, II, III, IV. Uma 

classificação Internacional para que o paciente tenha uma 

segurança perante a Organização Mundial da Saúde, visto 



ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM COM ATENÇÃO 

FARMACÊUTICA EM PACIENTES COM LESÕES POR PRESSÃO EM UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA 

 
 

nenhum agravo ao mesmo. Caso ocorra, poderá haver 

intervenções se necessário evitando incidentes aos pacientes. 

 

Este estudo de caso e controle foi analizado conforme os 

pacientes vítimas por lesões sobre pressão e que fosse 

considerado para as considerações da presente pesquisa, 

utilizando um tipo de avaliação do tipo Qui-quadrado para 

averiguar tipo de gravidade conjugal da LPP. Para isso foram 

usados alguns critérios de seleção, sendo ele de 5% avaliando 

as variações que fossem dependentes e não dependentes 

através do valor de Akaike Information Criterium (AIC), foi 

usado este modelo de cálculo para exclusão de algumas 

variáveis indesejáveis, quanto maior a redução deste índice, 

seria excluído. Esta exclusão continuou até atingir sua 

porcentagem que almejava nos respectivos Odds Ratio, onde 

seus intervalos de procedimentos de confiança programático foi 

de 95% (PACHÁ ; FARIA ; OLIVEIRA ; BECCARIA, 2018). 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

A Unidade de Terapia Intensiva foi observada, que existia varios 

pacientes com estado de saúde grave ou gravíssimo que 

precisavam de uma assitência específico, pois, em sua maioria 

das vezes estariam em estado comatoso usando a ventilação 

mecânica, com substâncias vasoativas, que seja subordinada 

ao funcionário (COTRIM, 2017). Para iniciar este estudo, 

começou com aproximadamente 199 pacientes internados na 

UTI de uma Unidade de Saúde de ensino com LPP no mês de 

setembro de 2014 a agosto de 2015. Nesse período foram 

excluídos 8 pessoas or que a internação foi anteposto ao mês 
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mencionado a cima, considerando 189 pacientes com LPP. Dos 

4.044 pacientes da UTI com LPP, foram selecionados aleatório 

finalizando um total de 570 controles, usando três controles pra 

cada caso, dos 189 pacientes, considera-se: 

 

➢ 125 (66,1%)  Masculino  

➢ 97 (51,3%) 61 a 80 anos, 

➢  98 (51,9%) Ensino fundamental incompleto  

➢ 138 (73%) São Paulo e outros estados 

 

       Internação: 

➢ 179 (94,7%) SUS  

➢ 101 (53,4%)  Mais de 31 dias na UTI.  

➢ Alta 120 (63,5%) apresentaram o CID-10  

 

➢ 189 pacientes notificados  

➢ 88,3% Dano leve  

➢ 10,6% moderado  

➢  1,1% grave 

Referente a classificação da lesão, pode-se perceber 

que o de grau I (5,3%), II (94,2%), III (0,5%) e não 

constatado o de nível IV, lesão por pressão em pacientes 

internados em UTI’s em Unidades de Saúde. 

 

O sujeito da Atenção Farmacêutica, tem como referência 

internacional constantemente designado pelos referentes 

Hepler e Strand desde 1990, onde foi usado conceitos 

científicos da linguagem literária “PharmaceuticalCare”, que foi 

expressado como Atenção Farmacêutica no pais virgente. Esse 

termo evidencia a atuação profissional na promoção de saúde 
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farmacêutica com responsabilidade sobre os cuidados aos 

medicamentos intrinseco e extrinseco, visando almejar dados 

benéficos com intuito de melhorar a saúde do paciente 

hospitalar e não hospitalar com qualidade e segurança. Então, 

os hospitais poderão incluir o Farmacêutico Clínico nas  

Unidades de Terapia Intensiva, para que ele atue com 

competências lhe atribuída dentro das solicitações 

observacionais direta e indireta com os pacientes.O 

Farmacêutico Clínico, é visto como um profissional que atua na 

promoção da saúde, visando bem está dos usuários e pacientes 

( SANTOS ET AL., 2017). 

Os profissionais farmacêuticos trabalhando em parceria 

com enfermeiros, irá contribuir com o tratamento já que sua 

equipe de profissionais são reduzidos para enfrentar grandes 

problemas na prevenção as feridas mencionados nesta 

pesquisa na UTI, levando em consideração o número de 

internos frente suas complexidades, dificultando realizar as 

manobras necessárias nos pacientes acamados, 

principalmente os que usam aparelhos (MAGNUS, 2015). Se 

usassem a escala de Braden seria uma boa estratégia usada 

pelo profissional avaliar os indivíduos internados demonstrando 

as possíveis possibilidades de desencadear lesões, usaria a 

percepção sensorial, atividade, umidade, mobilidade, fricção e 

cisalhamento, nutrição, os seis itens seriam avaliados, esses 

seis itens que varia de 1 a 4, de acordo com resultado, seria 

indicadores de desenvolvimento de LPP, demonstração da 

escala de Braden(TAVARES, 2017). Vejam as quatro 

classificações das lesões por pressão execultadas pelos 

profissionais de enfermagem nos pacientes internados, sendo 

a primeira de grau I (leve), grau IV, considerado o mais grave, 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/nutricao
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conforme Moraes et al (2016). As lesões da pele é considerada 

de I, o da perda parcial da derme é considerada a de II grau, a 

de III grau quando ocorre a perda total do tecido no local da 

lesão e o ultimo e IV grau, expõeas proeminências osseas e os 

tecidos muscular. Na Unidade hospitalar, a equipe de 

enfermagem tem uma grande demanda de trabalho no plantão 

de 12 horas ((PACHÁ ; FARIA ; OLIVEIRA ; BECCARIA, 2018). 

Quando o paciente não possui equilíbrio e força para pa se 

deambular, começa a abertura das feridas no corpo pela má 

circulação sanguínea gerando a chamada lesão por pressão 

(SILVEIRA, 2016). 

A organização da dualidade da equipe de enferemagem 

na Unidade de Terapia Intensiva dentro do hospital, trás uma 

organização social desses sujeitos perante aos pacientes que 

necessitem de seus cuidados obedecendo todo preceito 

protocolado. Pois, os hospitais deverão deliberar aos 

enfermeiros toda a assistência técnica e material para seus 

devidos exercícios com o paciente vítima de lesões por 

pressão. Diante do que for exposto pelos profissionais 

habilitados, pode se indagar sobre suas atuações restrita 

quando se refere as padronizações de atividades para ser 

exercidas de forma ética-legal determinada pelo seus 

conselhos de origem tocante em sua atuação profissional da 

enfermagem no tratamento de feridas ( SANTOS ET AL., 2017). 

Seria viável que o enfermeiro em parceria com o 

farmacêutico consolidasse uma manitipulação de smissólidos 

para ser utilizada em tratamentos de lesões por pressão, usar 

a papaína na LPP, pois o mesmo tem uma boa remossão e AGE 

(ácidos graxos essenciais), usar na reidratação das lesões por 

pressão, prevenindo e regenerilizando as células lesionadas 
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(SOUZA et al, 2018). Quando o tecido está granulando, o ideal 

seria usar o hidrogel para hidratar bem o tecido, e, antes da 

cicatrização, ele ajuda no desbridamento, menos em lesões que 

libera plurido (COTRIM, 2017). 

Ao utilizar as placas de hidrocoloides na LPP, seria um 

excelente método paara remover a contaminação da mesma. 

Pois ele protegera as proeminências osseas quando uma vez 

usada também as placas de carvão atividos em lesõs com 

escareas e ordor, ao usar essas placas haverá uma redução de 

odor das lesões que apresenta necrose (FIGUEIRA, 2016). Nos 

casos que os pacientes apresentam necrose em seus 

ferimentos, precisa-se realizar a remossão com debridamento    

para que a lesão por pressão regeneralise através dos tecidos 

de granulação com uma boa cicatrização (MAEDA, 2017). 

Todo enfermeiro precisa ser qualificado para identificar o 

grau de lesão conforme protocolo, registrando, e, tipos de 

placas de coberturas  para tratamento de cada estágio 

(FERNANDES; CEMBRANELLI, 2015). Conforme Castanheira, 

et al., (2018), relata em seus estudos que ao analisar as LPP’s, 

elas degradam a  anatomia da estrutura da pele e suas funções, 

essas danificações são causadas pela razão químicas, 

mecânicas, térmicas  ou injúrias físicas. A resolução de nº 510 

de 2015, deixa claro no seu cenário do contexto a equipe 

técnica que acompanha o conjunto multiprofissional preparado 

com classificações mais tratamento das lesões por pressão e 

atuando como vigilância a saúde o corpo do paciente. A mesma 

será avaliado pela equipe de saúde com novas metodologias 

ativas reduzindo os agravos das LPP’s (COFEN, 2015). Com a 

renovação de metodologias hospitalares, o farmacêutico clínico 

também contribui com suas próprias práticas na manipulação 
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de fórmulas semissólidas na farmácia hospitalar com o intuito 

de reabilitar tecido do corpo do paciente que foi agredido por 

feridas com acesso prático, boa aplicação e remossão do 

farmaco com solução fisiológica no tratamento das 

lesões(SOUZA, et al., 2018). 

Diante das lacunas e informações, deixa claro realizar 

mais pesquisas e estudo abordando o tema mencionado a cima 

com o objetivo de autonimizar os profissionais da enfermagem 

com suas diversificações no tratamento de lesões, com 

prevenções em números metodologias de visão teórica. A partir 

deste projeto de estudo, pode-se expandir essas informações 

entre outras instituições representando todos os protocolos 

sobre as lesões por pressão  e redução de feridas acometidas 

em pacientes nas Unidades de Terapia Intensivas( SANTOS et 

al., 2017). 
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RESUMO: O Método Canguru é um modelo de assistência 
perinatal voltado para o recém-nascido de baixo peso, 
proporcionando o fortalecimento do vínculo mãe-bebê, 
contribuindo para regulação térmica e diminuição do risco de 
infecção hospitalar, reduzindo estresse e a dor no RN, melhora 
do desenvolvimento neuropsicomotor, além de aumento dos 
índices de aleitamento materno juntamente com o ganho de 
peso e maior segurança aos pais nos cuidados com a criança. 
O relato de experiência foi resultado de um projeto de 
intervenção desenvolvido por residentes multiprofissionais em 
uma maternidade pública diante das necessidades observadas 
na Unidade Canguru, onde através de oficinas terapêuticas com 
realização de rodas de conversas, dinâmicas, entrega de 
cartilhas, dentre outros, objetivou-se proporcionar 
conhecimento e maior segurança das mães no manejo dos 
recém-nascidos. As intervenções foram desenvolvidas em 
horários convenientes para as genitoras, onde eram 
trabalhados temas relevantes para aquele contexto, e as 
mesmas avaliavam as atividades desenvolvidas. Diante do que 
foi vivenciado, o projeto proporcionou uma relevante 
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contribuição no âmbito da residência pela troca de saberes e 
pela experiência adquirida, permitindo crescimento pessoal e 
profissional, além de possibilitar, juntamente com a equipe de 
profissionais do setor, o fornecimento de um cuidado mais 
humanizado para o binômio mãe-bebê.  

Palavras-chave: Método Canguru. Equipe de Assistência ao 
Paciente. Humanização da Assistência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Método Canguru é um modelo de atenção perinatal 

que visa a humanização da assistência e reúne um leque de 

estratégias de intervenção, sob um olhar holístico, objetivando 

favorecer a atenção prestada ao recém-nascido (RN) de baixo 

peso e à sua família (BRASIL, 2017). Surgiu na Colômbia, onde 

foi idealizado por pediatras na tentativa de solucionar a questão 

do reduzido número de incubadoras para um elevado número 

de recém-nascidos. No entanto, observou-se que havia maior 

formação de vínculo entre as mães e crianças submetidas a 

este método, com melhor desenvolvimento do RN e controle da 

temperatura corporal (LAMY et al., 2005).  

Com o passar dos anos o método foi se difundindo pelo 

mundo, e no Brasil, desde 1991, o Hospital Guilherme Álvaro 

em Santos/SP, levava a prática do método para as enfermarias 

do Alojamento Conjunto. O Instituto Materno‑Infantil de 

Pernambuco, hoje Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira (IMIP), no ano de 1997 ficou entre os 

finalistas num concurso de projetos sociais, com a Enfermaria 

Mãe Canguru (BRASIL, 2011).  

Em 1999, o IMIP promoveu o 1º Encontro Nacional Mãe 

Canguru, com representantes de todo país de hospitais que 
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realizavam o Método Canguru, e meses depois o Ministério da 

Saúde lançou a Norma de Atenção Humanizada ao Récem-

Nascido de Baixo Peso - Método Canguru. No ano de 2000 foi 

publicada a Portaria que regulamentou a Norma (BRASIL, 

2011).  

Atualmente, ainda é considerável o número de crianças 

que nascem abaixo do peso considerado adequado (>2.500g), 

fator que influencia diretamente na morbimortalidade, já que 

muitas afecções neonatais acometem estas crianças. O método 

Mãe Canguru é importante no ganho de peso do recém-

nascido, contato pele a pele, além de proporcionar o 

fortalecimento do vínculo mãe-bebê, contribuir para regulação 

térmica e diminuição do risco de infecção hospitalar, reduzir 

estresse e a dor no RN, melhorar o desenvolvimento 

neuropsicomotor, além de aumentar os índices de aleitamento 

materno e proporcionar maior segurança aos pais nos cuidados 

com a criança (BRASIL, 2011; DANTAS et al., 2018).  

Por ser um modelo de atenção perinatal, gestantes com 

gestação de risco para parto prematuro ou com RN de baixo 

peso, devem ser informadas sobre o método e a família deverá 

receber apoio psicológico (BRASIL, 2011).  

O Método inicia-se com o toque e progride até que se 

chegue a posição canguru, onde o recém-nascido deverá ficar 

a maior parte do tempo em posição vertical e em contato pele a 

pele com os pais ou outros familiares, sempre com orientação 

dos profissionais (BRASIL, 2011). 

No Brasil, o Método Canguru é dividido em 3 etapas. A 

primeira etapa se inicia no pré-natal, passando pelo nascimento 

da criança, e sua chegada à UTI Neonatal, onde a mãe recebe 

todas as informações referentes ao estado de saúde do RN e 

sobre a importância do contato pele a pele. Assim que possível, 
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a mãe poderá iniciar o método por alguns momentos. Nesta 

fase, é estimulada a lactação e a puérpera é incentivada a 

realizar ordenha do leite.  A segunda etapa é iniciada quando o 

RN está com um ganho de peso adequado, com o quadro 

clínico estabilizado e é encaminhado ao alojamento para que o 

Método Canguru seja implementado em período integral. A 

terceira etapa corresponde a alta hospitalar e se encerra 

quando o RN atinge 2.500g. Neste período o método deve ser 

realizado em casa e a criança deve ser acompanhada 

ambulatorialmente e pelo PSF, para monitoramento do ganho 

de peso (ZIRPOLI et al., 2019). 

Com a realização do Método Canguru, a mãe começa a 

entender a importância de sua participação no tratamento do 

filho e a equipe multiprofissional deve incentivar o cuidado 

materno (DANTAS et al., 2018). Devem ser encorajadas a 

realizar o aleitamento materno exclusivo, sendo informadas 

sobre a importância para o ganho de peso do RN, bem como a 

relação do aleitamento com a diminuição do tempo de 

internação hospitalar (PAIVA et al., 2013).  

Pesquisas mostram que o Método Mãe Canguru é 

importante para que as mães possam adquirir segurança no 

manuseio dos RN baixo peso e na realização dos cuidados 

diários após a alta hospitalar, resultando no aumento da aptidão 

materna nos cuidados de seus filhos (VIANA et al., 2018). Da 

mesma forma, destacam a necessidade e a relevância de uma 

assistência mais integral às essas mulheres por meio de 

diversas estratégias que podem vir desde orientações sobre os 

cuidados com o bebê e o autocuidado, assim como 

esclarecimento de dúvidas, entre outros, garantindo assim 

maior qualidade de vida aos envolvidos (RIBEIRO et al., 2018). 
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Um estudo realizado por Bugs et al. (2018), sobre o 

desenvolvimento de atividade educativa para mães de bebês 

prematuros, mostrou os relatos de que a participação nestas 

atividades as tornou mais confiantes para cuidar dos filhos em 

casa, e que os encontros ajudaram a diminuir os anseios 

relacionados ao cuidado do recém-nascido prematuro, 

capacitando-as para a vivência cotidiana no lar. 

Diante do exposto e tendo em vista o grande potencial 

encontrado no espaço da Unidade Canguru, almejou-se com 

este projeto contribuir na assistência deste serviço através de 

propostas de intervenção, com intuito de ofertar cuidados às 

genitoras e aos bebês, em um enfoque multiprofissional e 

holístico, e dentro da perspectiva da educação em saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

experiência, sobre a elaboração e execução de um projeto de 

intervenção na Unidade Canguru de uma maternidade pública 

da cidade de João Pessoa-PB por residentes pertencentes à 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Hospitalar 

(RIMUSH), da Universidade Federal da Paraíba durante os 

meses de junho, julho e agosto de 2019. 

A Unidade Canguru da maternidade pública onde foi 

realizado este estudo possui 16 leitos de alta rotatividade e 

recebe mulheres e recém-nascidos de todo o estado da 

Paraíba. 

No mês de junho foram realizadas visitas ao setor para 

reconhecimento do cenário e identificação das demandas que 

poderiam ser trabalhadas por meio de conversas com a equipe 
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e da observação das residentes que estavam atuando na 

Unidade Canguru. Neste mesmo mês, o projeto foi apresentado 

a equipe do Centro de Estudos do hospital para que fosse 

aprovado e, assim, iniciar as intervenções. 

As atividades foram desenvolvidas nos meses de julho e 

agosto por meio de oficinas terapêuticas realizadas com o 

objetivo de estimular o vínculo mãe-bebê, reduzir o tempo 

ocioso e a ansiedade pela alta das genitoras do serviço. Para 

estas oficinas, optou-se por recursos como rodas de conversa, 

apresentação da história e importância do Método Canguru, 

"mitos e verdades" sobre aleitamento materno, dentre outros. 

Durante as intervenções foram promovidos espaços de 

conversas com assuntos e dúvidas trazidas por elas ou 

levantadas pela equipe do setor para que se sentissem mais 

seguras quanto aos cuidados com o bebê, sempre com uma 

abordagem multiprofissional. 

Nesse mesmo sentido, foram desenvolvidas cartilhas 

com orientações de cuidados pós-alta hospitalar, utilizando uma 

linguagem de fácil compreensão e figuras ilustrativas para 

auxiliar o entendimento. 

Após cada intervenção, pedia-se que as mães e 

acompanhantes avaliassem as atividades desenvolvidas e 

sugerissem o que poderia ser levado para o próximo encontro, 

de forma que as oficinas realizadas fossem de interesse delas, 

motivando assim a participação das mesmas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram realizados cinco tipos de intervenções: 

apresentação sobre o Método Canguru, orientações e 

esclarecimento de dúvidas, “Mitos e Verdades” sobre 
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aleitamento materno, incentivo ao aleitamento materno com a 

equipe do Banco de Leite Humano da maternidade, construção 

de cartilhas para orientações aos cuidados com o bebê pós-alta 

hospitalar.  

Todas as intervenções foram avaliadas pela equipe e 

pelas genitoras como positivas e de grande contribuição no 

período de internação dos pacientes na Unidade. Ficaram 

disponibilizados à direção do hospital os materiais usados, bem 

como a sugestão da continuidade das atividades pela equipe do 

setor.  

 A primeira intervenção realizada foi uma conversa sobre o 

Método Canguru. A mesma consistiu em explicar quais seus 

benefícios e o porquê deste nome fazer alusão ao mamífero 

canguru. Para isto, foi preparado antecipadamente um material 

impresso para facilitar esta abordagem (Figura 1).  

  Inicialmente, após a apresentação das residentes e da 

proposta, as genitoras foram questionadas sobre o que 

acreditavam ser o Método Canguru. Diante das respostas 

obtidas, o assunto foi abordado de forma dinâmica e 

objetivando a participação delas em vários momentos. A 

apresentação contou com a presença da terapeuta ocupacional 

do serviço e instrutora do Método Canguru, que trouxe sua 

colaboração riquíssima acerca da temática. 

No estudo de Dantas e colaboradores (2018), utilizando 

entrevistas semiestruturadas com mães de bebês que ficaram 

internos pelo menos uma semana em Enfermaria Canguru 

(EC), foi relatado que houve uma prevalência quanto a 

conhecer o método apenas na EC, mesmo a primeira etapa 

devendo ser iniciada no pré-natal de gestação de risco; além 

disso, destacaram também a importância dos cuidados da 

equipe multiprofissional serem destinados tanto para os bebês 
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quanto para os pais a fim de fortalecer o vínculo deles com o 

recém-nascido, com os profissionais e com a instituição, bem 

como incluir as mães na rotina de cuidados ao bebê para 

diminuir o sofrimento, o medo e a ansiedade devido a 

hospitalização. Diante disso, observa-se que é necessário 

acolher os pais e perguntar se eles conhecem de fato o método 

e suas vantagens com o objetivo de informar e/ou reforçar a 

importância e os benefícios que ele promove, buscando um 

atendimento mais humanizado e integral para essa família. 

 Ao final da abordagem foi aberto um espaço para que as 

mães relatassem suas percepções sobre o conteúdo, assim 

como expor outras colocações que assim desejassem; as 

mesmas mostraram-se satisfeitas com o conteúdo. Algumas 

profissionais do setor também se fizeram presentes e 

destacaram relevância de sempre discutir tal método, que como 

afirma Cruz (2017), quando realizado de maneira orientada, 

segura e acompanhada de suporte assistencial por uma equipe 

de saúde habilitada, tem obtido bons resultados para o bebê e 

para os familiares. 

 

Figura 1. Panorama da cartilha sobre Método Canguru.

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 Em alguns turnos, após o horário da dieta dos bebês, as 

residentes aproveitavam estes momentos para realizar visitas 

beira-leito a fim de conversar com as mães sobre suas dúvidas 
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a respeito dos cuidados com o bebê. O intuito de realizar esses 

momentos foi também o de coletar os principais temas 

recorrentes levantados por elas, para servirem como 

norteadores na elaboração da cartilha de cuidados ao recém-

nascido. Foram eles: manuseio do bebê, banho e limpeza do 

coto umbilical (Figura 2). 

 Na oportunidade, também foi conversado sobre os 

cuidados que a genitora deve ter consigo mesma, abordando 

mais especificamente a questão postural e de relaxamento, a 

exemplo da postura para dormir ou para amamentar, a fim de 

garantir melhor qualidade de vida para elas e seus bebês. 

Figura 2. Orientações às genitoras. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

  

 A dinâmica dos Mitos e Verdades foi organizada com uso 

de placas confeccionadas com papel plastificado (Figura 3) e 

palitos de churrasco para sustentação, além disso uma lista 

com 20 questões selecionadas sobre os temas foi impressa, 

assim como números de 01 a 20, no intuito das próprias mães 

sortearem as perguntas da dinâmica. 
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Figura 3. Modelo confeccionado para as placas da atividade. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

  
 A proposta foi bem recebida pelas genitoras, que 

participaram ativamente e trocaram vivências e experiências 

entre si e com a equipe. Percebeu-se que muitos 

questionamentos foram esclarecidos a partir desta dinâmica, 

bem como reforçados a importância de discutir tais conteúdos. 

Uma técnica de enfermagem que assistia a intervenção, elogiou 

o trabalho e ressaltou que muitas vezes esses assuntos 

passam despercebidos e que “sente muita falta de momentos 

como esse, que esclarece as mães” (sic). 

 Houve também a abordagem da temática sobre o 

Aleitamento Materno e também a importância da doação de 

leite humano. Este momento contou com a participação de duas 

residentes, integrantes da equipe que desenvolveu um projeto 

de intervenção sobre aleitamento materno com elaboração de 

uma cartilha ilustrativa e autoexplicativa, construída para 

colaborar de forma eficaz com o serviço (Figura 4). Nesse 

material, construído juntamente com apoio do banco de leite da 

maternidade, era informado de maneira simples e ilustrada 

conteúdos como: importância do aleitamento materno para a 

mãe e para o bebê; diferença entre os tipos de leite; explicação 

sobre a pega correta; posicionamento durante a amamentação; 

doação de leite materno, dentre outros.  

 Lopes et al. (2017), afirmam que a promoção do 

aleitamento materno aliado a prática do método canguru 
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favorecem, gradualmente, o desenvolvimento dos recém-

nascidos prematuros, o que garantirá uma maior qualidade de 

vida e sobrevivência pós-alta hospitalar. 

 

Figura 4. Intervenção sobre o Aleitamento Materno. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 Houve também uma intervenção para esclarecimento de 

dúvidas e orientações sobre posicionamento do bebê, como 

estimular seu desenvolvimento neuropsicomotor, a importância 

do acompanhamento multiprofissional em follow-up para avaliar 

e intervir, caso seja necessário, dentre outras questões 

demonstradas pelas genitoras (Figura 5).  

 

Figura 5. Orientações e esclarecimento de dúvidas. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 E finalizando as intervenções no Setor Canguru, foi 

realizado um momento para entrega da Cartilha de Cuidados 

ao Recém-Nascido Prematuro, elaboradas a partir das 
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dificuldades e dúvidas que as mães apresentaram às residentes 

durante todo esse período vivenciado no setor. A cartilha 

envolveu temáticas como o banho, as vacinas, a alimentação, 

cólicas no bebê e dicas de como a família pode estimular o 

desenvolvimento do bebê (Figura 6). 

 Neste dia também houve uma intervenção conjunta com a 

participação da Psicóloga do serviço, que trouxe contribuições 

acerca da importância do Método Canguru e da continuidade 

do acompanhamento do bebê dentro da rede de assistência. 

  

Figura 6. Cartilha de orientações elaborada pelas residentes. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

 Foi um momento de aprendizado e troca de experiências, 

com participação ativa das puérperas e acompanhantes. 

(Figura 7). Algumas mães também trouxeram falas acerca dos 

mitos ainda existentes sobre amamentação e outros cuidados 

ao bebê. A psicóloga reforçou a importância de existir mais 

momentos como estes, de conversas com as mães, para 

discutir estes temas tão pertinentes, e ressaltou a riqueza do 

trabalho interdisciplinar, uma vez que cada profissional colabora 
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com seu saber para a construção de um cuidado mais efetivo 

aos indivíduos. 

 

Figura 7. Entrega das cartilhas às genitoras 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

  

Sales et al. (2018) abordam a relevância de não focar 
apenas nos cuidados ao bebê, mas dar importância também à 
família, pois o nascimento precoce associado a hospitalização, 
muitas vezes prolongada, acarreta em repercussões para o 
planejamento e a organização familiar. Esses mesmos autores 
citam que o acolhimento e as orientações por uma equipe 
multiprofissional são fundamentais, pois identificaram alguns 
aspectos em mães de recém-nascidos hospitalizados, como 
ansiedade para ter alta, algumas vezes por estarem sentindo 
falta de outros filhos, e  insegurança quanto aos cuidados com 
o bebê, que ocorreu principalmente em mães de recém-
nascidos menores e em primíparas.  
 O cuidado fornecido por uma equipe multiprofissional e 
interdisciplinar gera o fortalecimento de uma atenção mais 
integral à saúde, visto que os conhecimentos de cada 
profissional se somam e se completam, integralizando ações 
mais resolutivas e humanizadas para o binômio mãe-bebê 
(COSTA et al., 2015).  
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 De modo geral, os resultados obtidos foram bastante 
positivos, pois a experiência além de enriquecedora, contribuiu 
bastante para a formação das residentes tendo em vista que foi 
possível orientar as mães quanto aos cuidados com o bebê, 
demonstrar os benefícios do Método Canguru, esclarecer 
possíveis dúvidas; fortalecer o vínculo entre mãe-bebê; 
estimular o aleitamento materno;  criar uma cartilha com 
orientações básicas; interagir com as mães nas intervenções e 
ter a participação de alguns profissionais do setor e de outros 
residentes do mesmo programa durante as atividades. Assim, 
foi muito relevante a construção do vínculo com as mães e a 
troca de saberes com as genitoras e com os profissionais da 
equipe acarretando em uma considerável experiência 
profissional em educação em saúde. 
 Sobre a Educação em saúde, Lopes et al. (2017) trazem 
que é sempre necessário salientar a relevância destes 
momentos, objetivando ganhos não só ao recém-nascido, como 
também à sua família, além de sempre reforçar a participação 
ativa destes membros, que se configuram como rede de apoio 
significativa em todo este cuidado. 
 Houveram poucas limitações neste estudo, porém 
consideráveis, como em relação a redução do número de 
intervenções que poderiam ter sido realizadas pela dificuldade 
de conciliar a carga horária  de assistência direta ao paciente 
das residentes com a execução das intervenções na Unidade 
Canguru e uma reforma que ocorreu na estrutura do setor, o 
que provocou a transferência dos bebês internos para a 
Unidade de Cuidados Intermediários durante este período.  
 

CONCLUSÕES  

 

Mesmo não sendo possível concretizar todas as 

intervenções previstas,  o projeto trouxe uma importante 

contribuição no âmbito da residência multiprofissional pela troca 
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de saberes e pela experiência vivenciada, permitindo 

crescimento pessoal e profissional, além do sentimento de 

satisfação pelo trabalho executado ao ouvir relatos das mães 

de terem gostado das vivências e do reconhecimento da 

importância por pessoas da equipe, que foi uma grande aliada, 

acolheu muito bem o projeto, incentivou e contribuiu de forma 

ativa na realização das intervenções. 

 Foi muito rico esclarecer dúvidas, reforçar a importância 

do aleitamento materno e do posicionamento canguru, além de 

explicar o porquê do método, proporcionando diante de todas 

estas intervenções um cuidado holístico, contribuindo para um 

maior vínculo entre mãe-bebê e maior interação entres mães 

através destas práticas, além de auxiliar o hospital no tocante a 

educação em saúde.  
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RESUMO: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é 
referenciado como o elo entre a equipe de saúde e a 
comunidade, sendo o principal responsável pelo vínculo nesta 
relação de troca. Dessa forma o objetivo desse trabalho é 
relatar a experiência do Grupo Operativo de cuidado e 
Educação Popular com os ACSs de uma Unidade de Saúde da 
Família (USF) Integrada do município de João Pessoa, Paraíba. 
A partir da percepção e diálogo com as equipes de Saúde da 
Família (eSF) sobre a necessidade dos ACSs terem um espaço 
de acolhimento, apoio, cuidado e construção de saberes, surgiu 
o interesse no segundo ano de formação das Residentes 
Multiprofissionais em Saúde da Família e Comunidade em 
realizar a proposta de intervenção. As atividades desenvolvidas 
em todos os encontros iniciavam com o tema “sou cuidador: 
quem cuida de mim?”, assim foram realizadas dinâmicas de 
interação, momentos de relaxamento, musicoterapia, 
aromaterapia, cinesioterapia laboral, massagem, meditação e 
autocuidado. Seguida das abordagens dos temas com uso de 
Metodologias Ativas, por meio de aprendizagem significativa. 
Ao final de cada encontro se deu a roda de avaliação e para 
aumento da valorização e reconhecimento profissional ocorreu 
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a entrega do certificado. O grupo CAPACITA contribuiu para 
formação profissional do ACS o que certamente refletiu na 
resolubilidade das ações e serviços de saúde com a efetiva 
implementação do SUS. 
Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde. Educação 

Permanente. Atenção Primária à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a intenção de fortalecer o setor público de saúde, 

aumentar a cobertura de ações de saúde para todos os 

cidadãos, incluindo a medicina previdenciária à saúde pública, 

o Sistema Único de Saúde é constituído (PAIVA; TEIXEIRA, 

2014). Por meio da publicação da Lei Orgânica da Saúde - Lei 

Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 que garante a 

saúde como um direito fundamental de todo ser humano e 

dever do Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício, ainda nos traz que o dever do Estado não exclui 

o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade 

(BRASIL, 1990). 

A Atenção Básica (AB) é desenvolvida com o mais alto 

grau de descentralização, com o propósito de trazer a saúde 

cada vez mais perto da vida das pessoas. Deve ser o contato 

preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro 

de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por 

isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da 

universalidade, equidade e integralidade e as diretrizes de 

regionalização e hierarquização, territorialização, população 

adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, 

longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, 
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ordenação da rede e participação da comunidade (BRASIL, 

2017). 

Diante desta configuração no âmbito da saúde, foram 

criados programas e políticas públicas, como por exemplo, o 

Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde 

(PNACS), posteriormente Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS), criado em 1991 pelo Ministério da Saúde, 

em parceria com as secretarias estaduais e municipais. O 

objetivo deste programa era reduzir os alarmantes indicadores 

de morbimortalidade materno-infantil, inicialmente na Região 

Nordeste do país (BRASIL, 1997). 

Para atender ao propósito da AB, em 1994 foi criado o 

Programa de Saúde da Família (PSF), posteriormente 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), que conta com uma 

equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, 

odontólogo, auxiliar em saúde bucal, técnico de enfermagem e 

o ACS, sendo o ACS inserido pelo PACS. Atualmente, possui 

um leque de profissionais para aumentar a resolutividade das 

equipes de saúde o chamado Núcleo de Apoio da à Saúde da 

Família (NASF), que atua em duas dimensões: clínico-

assistencial e técnico-pedagógica (BRASIL, 2014). 

O ACS é ressaltado como o alicerce fundamental, onde 

o seu trabalho constitui elemento estratégico para a construção 

efetiva de um modelo de atenção em saúde que difere da lógica 

biomédica tradicional. Por conhecer muito bem a realidade da 

comunidade local, dos usuários, a cultura e formas de vida, o 

ACS pode promover, com sua participação na equipe de saúde, 

a ampliação das discussões sobre a saúde da comunidade 

(RIQUINHO et al., 2018).  

Sua atuação na equipe, especialmente em educação 

popular em saúde, favorece não só o entendimento do processo 
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de adoecimento da população, levando em consideração os 

determinantes e condicionantes de saúde, mas também a 

construção de ações de promoção de saúde junto a essa 

equipe e a comunidade. Tendo reflexo direto na melhora dos 

indicadores de saúde da população por eles assistida e melhora 

da qualidade de vida (CASTRO et. al., 2017; NETTO, et. al., 

2016). 

Desde o início, a vida profissional do ACS foi cheia de 

conflitos e incertezas, tendo em vista que o PACS foi criado em 

1991 e suas atribuições foram definidas somente em 1997, pela 

Portaria nº 1.886, que aprovou as normas e diretrizes do 

PACS/PSF. Em seguida, o Decreto nº. 3.189/1999 fixou as 

diretrizes para o exercício da atividade dos ACS, mas a 

regulamentação da profissão só aconteceu em 2002, com a 

promulgação da Lei nº. 10.507. Porém, sua formação 

profissional, direitos trabalhistas e atribuições profissionais 

ainda trazem incertezas sendo palco de desafios e lutas para 

esses trabalhadores (NOGUEIRA, 2019). 

No que se refere as atribuições específicas do ACS 

temos: I- trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias; II - 

utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem 

no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; III - 

registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das 

ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e 

outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético; IV - 

desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe 

de saúde e a população adscrita; V - informar os usuários sobre 

as datas e horários de consultas e exames agendados; VI - 

participar dos processos de regulação a partir da AB para 

acompanhamento das necessidades dos usuários; VII - exercer 
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outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação 

específica da categoria (BRASIL, 2017).  

Na Lei nº. 13.595/18 o ACS tem como atribuição o 

exercício de atividades de prevenção de doenças e de 

promoção da saúde, a partir dos referenciais da Política 

Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS), mediante 

ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas de acordo com as diretrizes do SUS para a 

atenção básica em saúde, com objetivo de aumentar o acesso 

da comunidade adscrita às ações e serviços de informação, de 

saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob 

supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal 

(BRASIL, 2018). 

As discussões trazidas pela PNEPS reconhecem o papel 

do ACS como educador popular e sua ação educativa como 

uma de suas principais ferramentas, além de ser um 

instrumento de trabalho para a ampliação do acesso, do direito 

à saúde, do reconhecimento das pessoas como sujeitos e como 

protagonistas da própria saúde (DAVID, 2017).  

As profissões que fornecem cuidados diretos, como as 

do ACS, são consideradas como fator de risco para o 

surgimento de doenças. A proximidade com a comunidade, o 

contato com situações de vulnerabilidade, fatores ligados a 

baixa resolutividade ou conflitos com outros profissionais de 

saúde, expõem os ACSs a situações que muitas vezes não 

existem treinamentos específicos. Impactando nas condições 

emocionais, no bem estar subjetivo e na qualidade de vida. Da 

mesma forma, a vivência intensa de problemas emocionais 

pelos profissionais pode causar efeitos negativos tanto 

individualmente quanto para a organização dos serviços 
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(BORNSTEIN; DAVID, 2014; MARTELLET MOTTA; CARPES, 

2014). 

Assim,  Silva et al. (2017), sugere a criação de Grupos 

Operativos (GO) para enfrentamento de tais situações. Esses 

grupos, podem ajudar os trabalhadores a usar seus 

sentimentos positivos e apoio mútuo como formas de minimizar 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças e melhorar 

a qualidade de vida. A intervenção deve focar, ainda, na 

formalização do treinamento profissional e nas atribuições dos 

ACS, bem como nas questões relacionadas ao trabalho em 

equipe. 

Sabe-se que, no contexto atual, o processo de trabalho 

na atenção básica passa por inúmeros entraves e no cotidiano 

do serviço os ACS encontram diversas dificuldades decorrentes 

da própria organização do trabalho, dentre elas, podemos citar: 

a sobrecarga de trabalho, carência de recursos, mudanças em 

rotina de trabalho, o alto grau de tensão e desgaste emocional 

gerado pelo intenso envolvimento com a população, em muitos 

casos falta de estímulo e reconhecimento profissional.  

A partir do reconhecimento da importância destes 

profissionais para o SUS, do entendimento das dificuldades que 

envolvem o processo de trabalho em saúde, do potencial dos 

mesmos para atuar como educador popular, da necessidade de 

propor, em conjunto, estratégias de intervenção e cuidado para 

a população local e autocuidado para os ACS, surgiu o 

interesse em desenvolver um Grupo Operativo para esses 

profissionais.  

Dessa forma o objetivo desse trabalho é relatar a 

experiência do Grupo Operativo de cuidado e Educação 

Popular com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em uma 
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Unidade de Saúde da Família (USF) Integrada do município de 

João Pessoa, Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

Experiência proveniente da vivência pessoal dos profissionais 

enquanto Residentes Multiprofissionais em Saúde da Família e 

Comunidade - RMSFC, a partir da análise de caráter qualitativo 

sobre o Grupo Operativo de cuidado e Educação Popular com 

os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O cenário de estudo 

foi uma Unidade de Saúde da Família Integrada – denominada 

Unidade Escola, composta por quatro equipes de Saúde da 

Família (eSF), localizada na zona sul do município de João 

Pessoa, Paraíba. 

 Com o intuito de aprofundar e trazer uma familiarização 

com a temática abordada neste relato, realizou-se uma análise 

bibliográfica e exploratória da literatura pertinente ao tema. A 

sistematização dessa experiência se deu por meio dos estudos 

de casos, reuniões coletivas com as eSF e NASF, das 

anotações em diário de campo, das observações em visitas 

domiciliares e trabalho em equipe, planos de intervenções 

conjuntos, bem como através técnicas de comunicação 

terapêutica, verbal e não-verbal com os usuários e 

profissionais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dada a importância da função e complexidade do papel 

estratégico dos ACSs nas ações de atenção básica e nas 

políticas públicas para a saúde, fica claro que o mesmo é um 
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profissional com um potencial educativo pouco valorizado, e 

que pode contribuir para a efetivação de processos de 

compreensão e atuação das equipes dentro da comunidade, 

com uma concepção ampliada de saúde, já que a sua vida e a 

das pessoas do território em que atua estão em relação 

histórica e constante, além de fortalecer a autonomia das 

pessoas e a participação das mesma no autocuidado em saúde 

e controle social, ou seja os ACSs são participantes ativos da 

gestão do cuidado (DAVID, 2017). 

Nesse contexto, temos o movimento social articulado em 

rede que veio se fortalecendo desde fins da década de 90, a 

Educação Popular. Sistematizada, principalmente, por Paulo 

Freire, prioriza a educação, não como uma prática para 

depósito de conteúdo, mas sim, como uma ação emancipatória, 

que deve ser problematizadora e reflexiva, em uma relação 

diálogo entre educador e educando, possibilitando um 

aprendizado mútuo e transformador da realidade (COSTA, 

2017).  

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde 

(PNEPS), instituída pela Portaria nº. 2.761/13 apresenta-se 

como um caminho capaz de contribuir com metodologias, 

tecnologias e saberes para a constituição de novos sentidos e 

práticas no SUS. Onde, a Educação Popular é compreendida 

como perspectiva teórica orientada para a prática educativa e o 

trabalho social emancipatórios, conduzida para a promoção da 

autonomia das pessoas, à formação da consciência crítica - que 

leva o sujeito a reconhecer-se como agente de transformação 

da realidade, à cidadania participativa e à superação das 

desigualdades sociais (BRASIL, 2013). 

Na Educação Popular o processo educativo parte de 

uma situação real vivida pela população, uma situação 
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motivadora para o trabalho em grupo, que de maneira geral, se 

mostra um desafio a ser enfrentado. O processo de construção 

do conhecimento é uma produção histórica e social, resultante 

da participação e do protagonismo dos sujeitos nela envolvidos, 

daí a ação emancipatória (COSTA, 2017). 

Para que se coloque em prática a Educação Popular em 

Saúde é indispensável o uso de Metodologias Ativas que são 

vistas como recursos didáticos com possibilidades de 

complementação das estratégias formativas, têm como 

diferencial o protagonismo construído junto aos sujeitos. 

(CALDARELLI, 2017). 

Já o Grupo Operativo é um conjunto de pessoas movidas 

por necessidades parecidas que se reúnem em torno de uma 

tarefa específica. É apresentado como um jogo de inter-

relações, do qual ninguém é melhor ou pior que o outro, 

permitindo uma troca do saber entre todos e para cada um 

(TORRES, 2015). 

Os Grupos Operativos na AB surgem como cenários e 

procedimentos metodológicos que permitem consolidar a 

integralidade, para além do foco de entendimento do processo 

saúde-doença, ofertando uma formação em saúde mais 

reflexiva, integrada e humanizada (MENEZES; AVELINO, 

2016). 

Assim, a partir da percepção e diálogo com as equipes 

de Saúde da Família (eSF) de uma Unidade de Saúde da 

Família (USF) Integrada, do município de João Pessoa sobre a 

necessidade dos ACSs terem um espaço de acolhimento, 

apoio, cuidado e construção de saberes. Surgiu o interesse no 

segundo ano de formação das Residentes Multiprofissionais em 

Saúde da Família e Comunidade (duas enfermeiras, uma 

fisioterapeuta e uma psicóloga) de realizar uma proposta de 
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intervenção com a criação de um Grupo Operativo para os vinte 

e cinco ACSs que fazem parte da UBS Integrada. Com os 

objetivos de promover qualificação teórico-científica por meio 

de capacitações, trazendo como referência à Educação Popular 

em Saúde (EPS); criar um espaço interativo para troca de 

experiências entre os profissionais, por meio de Metodologias 

Ativas; estimular e promover a valorização profissional, 

potencializando o papel do ACS como educador popular; além 

de proporcionar momentos de autocuidado, considerando a 

saúde do trabalhador. Essa proposta foi apresentada ao Distrito 

Sanitário III, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do 

município e colocada em prática ao longo do ano de 2017. 

O Grupo Operativo foi intitulado pelos ACSs e residentes 

de CAPACITA, onde ficou estabelecido que os encontros com 

os participantes aconteceriam mensalmente, além da entrega 

de certificado ao final das capacitações. O local escolhido para 

realização dos encontros foram as dependências da USF 

Integrada, o início do grupo foi em fevereiro de 2017.  

Esses encontros foram desenvolvidos com uso de 

Metodologias Ativas, participativas e problematizadoras, 

sempre levando em consideração as demandas trazidas pelos 

profissionais, por meio de aprendizagem significativa. Tornando 

os ACSs protagonistas do processo de aprendizagem, agindo 

de forma crítica e reflexiva com base na Educação Popular em 

Saúde. 

Durante o desenrolar do Grupo Operativo CAPACITA, a 

escolha por cada tema foi objeto de uma construção coletiva da 

qual participaram os ACSs, as residentes e em alguns 

momentos as ESF. Sendo os temas estabelecidos pelas 

necessidades de aprendizagem dos ACSs, de acordo com a 

realidade local. 
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Diante das escolhas dos temas ao longo dos encontros 

e para aumentar o aprendizado multiprofissional e 

interdisciplinar alguns profissionais de núcleos específicos 

foram convidados, ocorrendo a participação da nutricionista  

Residente Multiprofissionais em Saúde da Família e 

Comunidade, assim como Residentes em Saúde Mental 

(enfermeira, assistente social, terapeuta ocupacional, 

psicólogos), representante da Vigilância Epidemiológica, 

representante da Vigilância Ambiental e Zoonose, contribuição 

de alguns membros das equipes (técnicos de enfermagem, 

enfermeiros, odontóloga), bem como alunos do estágio 

supervisionado de diversas áreas do saber (enfermagem, 

medicina, odontologia), tendo em vista que a UBS Integrada ao 

qual se constituiu o Grupo Operativo CAPACITA trata-se de 

Unidade Escola, ocorrendo assim, aprendizado mútuo entre 

profissionais de saúde e alunos. 

As atividades desenvolvidas em todos os encontros 

iniciavam com o tema “sou cuidador: quem cuida de mim?”, 

assim foram realizadas dinâmicas de interação, momentos de 

relaxamento, musicoterapia, aromaterapia com difusor de 

ambiente, cinesioterapia laboral, massagem, meditação e 

autocuidado. Tornando-se um momento muito importante para 

o cuidado e o vínculo entre todos que participavam do 

momento, proporcionando apoio mútuo e cuidado em saúde do 

trabalhador. 

Entre as metodologias ativas, participativas e 

problematizadoras, destacaram-se em todos os encontros do 

Grupo Operativo CAPACITA as rodas de conversa, que de 

forma horizontal promoveram o diálogo e a construção do saber 

referenciadas na cultura popular e conhecimento coletivo. Uma 

de suas características tem sido a construção compartilhada 
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entre seus atores desde sua formulação, promovendo assim a 

visibilidade das ações e práticas da Educação Popular em 

Saúde (COSTA, 2017).  

Durante a abordagem do tema Promoção da alimentação 

saudável de 0 aos 2 anos, a Metodologia Ativa utilizada foram 

as discussões de casos clínicos reais do cotidiano das equipes, 

tornando a experiência significativa. Onde, os ACSs foram 

divididos em duas equipes e dialogaram sobre os casos 

clínicos, em seguida responderam perguntas realizadas pelas 

residentes facilitadoras do grupo, após a discussão dos casos 

clínicos a nutricionista residente convidada continuou 

abordando o tema e retirou dúvidas com o uso de álbum seriado 

e slide. Ao final realizamos um lanche coletivo. 

Nosso segundo encontro foi tratado o tema sugerido 

pelos ACSs: acolhimento na sala de vacina. Estiveram 

presentes Residentes Multiprofissionais em Saúde Mental, 

estagiários de enfermagem e medicina, técnicos de 

enfermagem e enfermeira da UBS. Em conjunto com os ACSs 

confeccionamos em cartolina o Calendário Vacinal Anual, 

durante a elaboração dessa Metodologia Ativa dialogamos por 

meio de perguntas e respostas sobre o tema, onde muitas 

dúvidas foram esclarecidas. 

O terceiro encontro surgiu para destacar a importância 

do ACS na Estratégia de Saúde da Família. Para dá início a 

roda de conversa sobre o tema abordado, foram coladas no 

chão da sala imagens representando os membros da ESF 

(enfermeira, ACS, médico, dentista e uma imagem 

representando o papel de toda equipe), incluímos também a 

imagem do NASF, depois foram entregues de maneira aleatória 

para cada ACS tarjetas referentes as competências de cada 

membro da ESF. Em seguida cada um lia o que estava escrito 
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na tarjeta e junto com demais participantes do encontro 

escolhiam a quem se referia aquela atribuição e/ou 

competência, colocando na imagem representativa.  

Após o momento de construção do quadro de atribuições 

e competências, onde foram ressaltadas a importância do ACS 

na configuração do SUS, pensamos em outra Metodologia Ativa 

voltada a construção de mandalas: dividimos os ACSs em duas 

equipes e cada equipe teria que construir uma mandala que 

representasse a visão da equipe com relação importância e as 

potencialidades em ser ACS, as dificuldades e fragilidades de 

sua profissão e as possibilidades de mudanças para um 

trabalho melhor.  

O quarto encontro se referiu ao tema doenças 

infecciosas de interesse à comunidade local, como facilitadores 

duas enfermeiras residentes e convidados da Vigilância 

Epidemiológica e da Vigilância Ambiental e Zoonose. A 

Metodologia Ativa se deu por meio de jogo de tabuleiro onde os 

ACSs eram os personagens vivos de jogo. Jogavam-se os 

dados e a partir da numeração o ACS andava sobre as casas 

do jogo, podendo cair em perguntas, adiantar uma casa, pagar 

uma “prenda”, passar a vez. As perguntar relacionadas a 

dengue, zika, chikungunya, raiva humana e leishmaniose eram 

respondidas de acordo com o conhecimento de cada um e 

complementada quando necessário pelos facilitadores. 

O último encontro foi uma roda de conversa sobre a 

atuação do ACS no cuidado com idosos em domicílio, tiveram 

como facilitadoras duas fisioterapeutas residentes, nutricionista 

residente e enfermeira residente. Para auxílio do aprendizado 

compartilhado utilizamos uma cartilha ilustrativa com 

informações sobre cuidado com os acamados, transporte para 

cadeira de rodas, posicionamento no leito, dicas para 
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prevenção de quedas, cuidados nas refeições. Como 

Metodologia Ativa realizamos uma gincana, dividido em dois 

grupos para montagem de maquetes para prevenção de 

quedas em domicílio: distribuímos imagens de móveis e 

utensílios domésticos, cola e cartolinas para que de acordo com 

a realidade local e conhecimento de cada equipe eles 

montassem os ambientes da casa a partir da reflexão do tema.  

Ao final de cada encontro se deu a roda de avaliação, 

para esse momento confeccionamos uma caixa de sugestões e 

também aconteceram análise das atividades em conjunto com 

os participantes, observações e registros em ata. Como 

combinado previamente e para aumento da valorização e 

reconhecimento profissional ocorreu a entrega do certificado 

contabilizando 04 horas por encontro, totalizando 20 horas para 

aqueles que participaram de todos os encontros. 

Nessa experiência, os residentes foram os principais 

facilitadores do processo de aprendizado por meio da 

articulação da teoria com a prática, no intuito de fortalecer o 

diálogo de maneira multiprofissional e interdisciplinar.  

Como fruto das rodas de avaliação e percepção do 

comportamento do Grupo Operativo CAPACITA temos os 

principais impactos voltados para saúde do trabalhador e 

perpetuação da Educação Popular em Saúde pós capacitação 

com Metodologias Ativas. 

Com relação ao momento inicial de cuidado foram 

expostos pelos ACS as frustações, falta de reconhecimento 

pela gestão do município, membros das equipes e comunidade, 

além das sobrecargas de trabalho. Se tratou de um momento 

de suma importância, segundo os ACSs, pois 

promoveu a identificação e empatia com o sofrer do outro, o 

acolhimento, afeto e vínculo. Nesse momento se deu os efeitos 
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mais positivos conquistados pelo Grupo Operativo CAPACITA, 

causou relaxamento e concentração para lidar com os entraves 

do dia-a-dia de trabalho, além de estimular o autocuidado em 

outros momentos da semana. 

Observou-se grande presença e engajamento dos ACSs 

nos encontros do grupo, os mesmos se fizeram bastante 

participativos, interessados e atentos as dinâmicas e 

Metodologias Ativas utilizadas no processo de aprendizagem, 

durante esses momentos a criatividade foi bastante explorada, 

o diálogo aconteceu de maneira reflexiva e respeitosa. 

Os ACSs durante as rodas de avaliações apontaram ter 

adquirido com o Grupo CAPACITA mais habilidades e um novo 

olhar para a comunidade, além de maior facilidade para 

identificar na comunidade as necessidades voltadas aos 

determinantes e condicionantes de saúde e trazer mais 

informações para o restante da equipe. Relataram ainda terem 

adquirido mais segurança do seu papel de trabalhador em 

saúde diante da equipe, do usuário e da família. O que implica 

em maior resolutividade para os problemas da comunidade e 

maior vínculo, o que potencializa o trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde trazendo significado as suas lutas 

coletivas em saúde. 

 

CONCLUSÕES  

 

Trabalhar com grupos não é tarefa fácil, pois os 

indivíduos inseridos nesse contexto possuem necessidades 

individuais diferentes e muitas vezes contraditórias e como 

facilitadoras desse processo as residentes precisaram superar 

os desafios e mediar conflitos, reconhecer a importância do 

saber do outro e guiar o conhecimento mútuo.  



GRUPO OPERATIVO DE CUIDADO E EDUCAÇÃO POPULAR PARA AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 
 

O grupo CAPACITA, promoveu o resgate do cuidado em 

saúde e a prática de suas diversas dimensões, tais como: 

escutar e apoiar ao próximo, o acolhimento, a humanização, a 

compaixão, a resiliência, entre outras. Além de contribuir na 

formação profissional do ACS o que certamente refletirá na 

resolubilidade das ações e serviços de saúde com a efetiva 

implementação do SUS. 

 Dessa forma, reconhecemos o potencial de educador 

popular do ACS na Atenção Básica, valorização profissional, 

seu direito à formação adequada, condições de trabalho dignas 

e visibilidade social. Sendo assim, torna-se imprescindível que 

esta iniciativa possa continuar ao longo do tempo e ser 

ampliada para os demais membros das equipes de Saúde da 

Família da USF e para os de outras USFs, para que exista uma 

reflexão constante que promova renovação, o questionamento 

de sua própria prática, melhoria na qualidade de vida dos 

profissionais, perpetuação do cuidado em saúde, maior busca 

ativa e reconhecimento profissional. 
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RESUMO: Limitações funcionais podem ser atenuadas pelo 
uso de órteses. Visando auxiliar o médico ortopedista, 
fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, na decisão de uso das 
órteses em pacientes com limitação de movimento, foi realizada 
essa revisão de literatura, a partir da busca por artigos com o 
termo “Orthoses”, encontrando-se 150 artigos na língua inglesa, 
dos quais 37 eram relatos de caso, 72 eram revisões e 41 eram 
artigos originais. Todos nas bases de dados UptoDate, Pubmed 
e NCBI. Dentre eles, foram eliminados 78, devido aos seus 
temas não se relacionarem diretamente com a proposta e mais 
32 foram excluídos, por terem uma metodologia pouco 
explicativa, dos demais foram escolhidos os 12 artigos 
utilizados como referência. Foi constatado que em portadores 
de doenças como a paralisia cerebral infantil, o uso das órteses 
podem melhorar o alinhamento músculo-esquelético, promover 
função e retardar ou impedir as contraturas articulares. 
Ademais, um estudo randomizado de pacientes com 
osteoartrite de joelho demonstrou diminuição da dor e melhora 
da função física após uso diário da bengala. Uma revisão 
sistemática, ainda, encontrou evidências de que calçados com 
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apoio rígido de calcanhar, solado firme, boa absorção de 
impacto e órteses especiais podem beneficiar pacientes com 
artrite reumatoide. Nota-se, portanto, que órteses podem tratar 
morbidades relacionadas às articulações,  diminuem a dor do 
paciente e melhoram sua qualidade de vida. 
Palavras-chave: Aparelhos ortopédicos. Órteses. 

Equipamentos ortopédicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Doenças inflamatórias e degenerativas que geram 

comprometimento motor causam limitações nas habilidades e 

atividades funcionais, mas podem ser atenuadas pelo uso de 

órteses. Muitos profissionais trabalham com esses tipos de 

enfermidades, porém o conhecimento do uso de órteses e 

próteses nesses casos ainda é escasso e pouco difundido. 

Neste trabalho, iremos priorizar a utilização de órteses na artrite 

reumatoide (AR), osteoartrite (AO) e na paralisia cerebral (PC). 

Para entendermos melhor o impacto dessas doenças na 

vida dos pacientes, é necessário compreendermos bem essas 

patologias. Nessa análise, temos pacientes com AR que podem 

ter o retardo da progressão da limitação funcional causada pela 

doença, a qual segundo Firestein e Guma (2019), se caracteriza 

por ser  a artrite inflamatória mais comum, afetando 

aproximadamente um por cento da população. Tal enfermidade 

resulta de interações complexas entre genes e ambiente, 

levando à quebra da tolerância imunológica e à inflamação 

sinovial em um padrão simétrico característico. Além disso, 

mecanismos distintos promovem e regulam a inflamação e a 

destruição da matriz óssea, produzindo danos aos ossos e 

cartilagens . Dada a resposta heterogênea à terapia, evidencia-

se que a AR não possui apenas uma causa,  mas várias. Por 
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isso, muitas vias podem desencadear à auto-reatividade e 

ainda assim resultarem em apresentações clínicas 

semelhantes. 

Outra enfermidade a qual o uso dessas ferramentas 

ortopédicas pode trazer ganhos é a AO. Ela é uma das causas 

mais comuns de incapacidade crônica em adultos, devido a dor 

e função articular alterada que resultam de modificações 

patológicas, características da enfermidade, nos tecidos 

articulares e seu efeito em um contexto biopsicossocial. A 

ordem na qual determinados tecidos articulares são afetados 

pode depender dos fatores iniciais, com exceção da OA pós-

traumática que começa com uma lesão aguda em um 

componente-chave da articulação, como uma ruptura do 

ligamento, nesse caso, muitas vezes é difícil saber exatamente 

quais tecidos da articulação são afetados primeiro. Não 

obstante, radiografias simples subestimam o envolvimento do 

tecido articular na OA, uma vez que apenas visualizam um 

componente da condição, incluindo perda de cartilagem que 

resulta em estreitamento do espaço articular e alterações 

ósseas que resultam em esclerose subcondral, cistos e 

formação de osteófitos. Uma vez que essas alterações são 

evidentes nas radiografias, a condição certamente já avançou 

de maneira considerável. Os estudos de ressonância 

magnética (RM) podem detectar doenças precoces e fornecer 

evidências de alterações da matriz na cartilagem, sinovite, e 

lesões na medula óssea. À medida que a OA progride, afeta a 

junta inteira, resultando em falha das peças componentes. No 

entanto, a OA não progride a uma taxa semelhante em todos 

os indivíduos e nem todos com doença precoce evoluem para 

OA mais grave. Assim, prever quais pacientes avançam para os 
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estágios finais da doença permanece um desafio. (LOESER, 

2018) 

Pacientes com doenças degenerativas como a PC 

refere-se a um grupo heterogêneo de condições que envolvem 

disfunção motora central não progressiva e permanente que 

afeta o tônus muscular, postura e movimento. Essas condições 

são devidas a anormalidades do cérebro fetal ou infantil em 

desenvolvimento, resultantes de uma variedade de causas. O 

comprometimento motor, geralmente, culmina em limitações 

nas habilidades e atividades funcionais, podendo variar em 

gravidade. Múltiplos sintomas e distúrbios adicionais 

geralmente acompanham as anormalidades motoras primárias, 

incluindo sensação ou percepção alterada, deficiência 

intelectual, dificuldades de comunicação e comportamento, 

distúrbios convulsivos e complicações músculo-

esqueléticas. Embora a própria etiologia subjacente não seja 

progressiva por definição, a expressão clínica pode mudar ao 

longo do tempo à medida que o sistema nervoso amadurece. 

(BARKOUDAH; GLADER, 2019) 

 Diante da complexidade dessas doenças e seus 

impactos na qualidade de vida do paciente, o artigo objetiva 

possibilitar ao médico ortopedista, ao fisioterapeuta e ao 

terapeuta ocupacional (TO) auxiliarem, com uso de órteses, 

pacientes com limitação de movimento, causadas por essas 

doenças. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão contou com a utilização de artigos científicos 

publicados dentre os anos de 2000 a 2019. Tal análise foi 

realizada a partir da busca por artigos com os 
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termos “orthoses”, encontrando-se 150 artigos na língua 

inglesa, dos quais 37 eram relatos de caso, 72 eram revisões e 

41 eram artigos originais. Todos oriundos de bases de dados 

como UptoDate, Pubmed e NCBI. Dentre eles foram eliminados 

78 artigos, devido aos seus temas não se relacionarem 

diretamente com a proposta deste artigo e mais 32 foram 

excluídos por terem uma metodologia pobre ou pouco 

explicativa, dentre os demais foram escolhidos os 12 artigos 

utilizados neste trabalho, os quais abordavam temáticas sobre 

a conduta e indicação de órteses de forma mais concreta e 

objetiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho, começamos a abordagem sobre como 

identificar e conduzir diferentes lesões osteomusculares. Com 

isso, proporcionamos o conhecimento básico para que qualquer 

profissional compreenda a biomecânica dos movimentos do 

corpo humano e as melhores formas de preservá-los. 

De acordo com Gecht-silver e Duncombe (2019), 

pacientes com articulações instáveis ou dolorosas podem ter 

um entendimento limitado das atividades que aumentam o risco 

de mais danos nas articulações, ou que promovem 

inflamação. Em vista dessa carência de conhecimento, 

revisaremos o conceito de proteção articular e abordagens para 

avaliação e intervenção que possam promover a saúde 

articular, melhorando o autoconhecimento sobre quais 

movimentos pioram o quadro. 

Nessa abordagem, é importante, na observação de um 

problema articular, levar em consideração a avaliação 

individualizada das atividades de um paciente para determinar 
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o potencial de contribuição da intervenção para a piora da dor, 

inflamação, instabilidade e/ou deformidade de uma articulação 

já anormal. Soma-se a isso, a importância da criação de um 

programa para aumentar a capacidade funcional do paciente, 

que inclua métodos de trabalho adaptados, modificações 

comportamentais e melhora da mecânica corporal, podendo 

ser  complementado, se necessário, com talas, aparelhos ou 

equipamentos adaptativos projetados para minimizar mais 

danos nas articulações. 

Essas adaptações devem ser de conhecimento dos 

profissionais da saúde que trabalham com esse tipo de 

demanda, pois a não oferta dessas órteses especiais pode 

diminuir a qualidade de vida dos pacientes, muitas vezes, já 

debilitados pela doença. 

A análise do processo de proteção das articulações 

também inclui a conservação de energia, que é um uso mais 

eficiente dos músculos e articulações. Esses princípios 

incentivam as pessoas com problemas músculo-esqueléticos a 

utilizarem seus corpos de maneira a minimizar a dor, o inchaço 

e as limitações associadas a movimento e função. Os 

terapeutas ocupacionais têm treinamento que lhes permite 

avaliar pacientes e fornecer conselhos individualizados de 

proteção articular. 

Embora "proteção articular" seja a terminologia clássica, 

"cuidado articular" descreve com mais precisão o objetivo 

desses princípios. A "proteção", conforme usada neste 

contexto, não denota proteção espacial ou ausência de  uso. De 

fato, a imobilização articular por um período prolongado pode 

contribuir negativamente para problemas articulares, 

promovendo rigidez articular e fraqueza muscular. 
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Na revisão sistemática realizada por Siegel (2017), foi 

possível ver   resultados de melhoria nas atividades da vida 

diária, habilidade, dor, fadiga, depressão, autoeficácia, 

sintomas da doença. Com fortes evidências de apoio ao uso da 

educação para o paciente, autogerenciamento, abordagens 

cognitivo-comportamentais, abordagens multidisciplinares e 

proteção articular com talas e órteses especiais. 

Ainda em consonância com Gecht-silver e Duncombe 

(2019) a intervenção com terapia ocupacional (TO) foi 

comparada com os cuidados usuais em um estudo que 

designou aleatoriamente 127 pacientes com AR inicial. Após 

quatro anos de acompanhamento, o grupo de proteção articular 

apresentou uma melhora significativamente,  maior nos 

seguintes domínios: adesão à proteção articular, rigidez matinal 

e artrite no score 2 da medida de impacto da artrite (AIMS2) nas 

atividades da vida diária (AVD). O grupo de proteção articular 

também teve significativamente menos deformidades nas 

mãos.  

No estudo clínico realizado por Amaral et al. (2018) teve 

como objetivo avaliar o uso de dispositivos auxiliares como 

estratégia no tratamento não farmacológico da osteoartrite da 

mão (OAM). O estudo foi um ensaio clínico randomizado, 

prospectivo, paralelo e cego por avaliadores, no qual pacientes 

com diagnóstico de OAM foram distribuídos de forma aleatória 

em um grupo de intervenção (GI), os quais receberam 

aparelhos para facilitar as atividades da vida diária ou em um 

grupo controle (CG), no qual receberam um material  com 

informações sobre proteção articular e características da 

doença. 

 Os desfechos primários considerados foram o 

desempenho ocupacional, medido pela Medida Canadense de 
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Desempenho Ocupacional (COPM), e a função da mão foi 

avaliada através do Score para Avaliação e Quantificação de 

Afecções Reumatóides Crônicas das Mãos (SACRAH). 

 Os desfechos secundários foram dor, medida pela 

escala visual analógica (EVA), e qualidade de vida, medida pelo 

Instrumento de Qualidade de Vida da Organização Mundial da 

Saúde, Short Form (WHOQOL-BREF).  Os participantes dos 

dois grupos foram avaliados no momento da inclusão no 

estudo, 30 e 90 dias após a avaliação inicial.  

Dos 39 pacientes incluídos, 19 foram alocados no GI e 

20 no GC. Apenas dois pacientes do GC não completaram o 

período de acompanhamento. A função da mão e o 

desempenho ocupacional dos pacientes melhoraram após a 

intervenção. (30 dias-SACRAH-p <0,05; COPM-p <0,05; EVA-

p <0,05). 

Tal ensaio foi bastante elucidativo, com a significativa 

melhora funcional e na qualidade de vida de pacientes com AR, 

os quais utilizaram-se de dispositivos especiais nas suas 

atividades diárias. Desse modo, pensando-se no bem-estar do 

paciente e não apenas na evolução da doença, o 

reumatologista trabalhando em conjunto com fisioterapeuta e 

com o terapeuta ocupacional podem promover de maneira 

holística a diminuição da morbidade gerada pela doença 

limitante de movimento.  

Outro estudo clínico randomizado cego que promove a 

utilização de talas para o controle de sintomas da AR foi o 

realizado por Silva et al. (2008), no qual 50 pacientes com artrite 

reumatóide foram divididos aleatoriamente em 2 grupos. O 

grupo de estudo usou uma tala noturna a partir do início, 

enquanto o grupo controle usou a tala  apenas durante as 

avaliações.  
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Os grupos foram homogêneos para todos os 

parâmetros. Dor, score do Questionário de Avaliação de Saúde, 

score DASH, força de preensão e força de pinça foram 

significativamente diferentes entre os grupos ao longo do tempo 

e a satisfação com a tala como a da Figura 1 foi relatada como 

"melhor" e "muito melhor" pela maioria dos participantes. 

 

Figura 1. Tala de estabilização palmar. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Assim, foi possível observar que o uso da tala noturna 

para posicionamento das mãos reduz a dor, melhora a força de 

preensão e aperto, função dos membros superiores e status 

funcional em pacientes com artrite reumatoide. 

Em relação ao acometimento dos membros inferiores na 

AR, é aconselhável que os pacientes escolham calçados com 
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conforto, apoio e utilidade em mente e que não usem sapatos 

que causem dor ou fadiga. A avaliação individualizada é um 

componente importante de uma intervenção de proteção 

conjunta. Se um sapato dói, é provável que exista um estresse 

excessivo nas articulações e nos tecidos moles, o que pode 

contribuir para lesões e problemas de longo prazo, 

principalmente nas articulações artríticas. 

Tênis de corrida, tênis para caminhada ou atividades 

aeróbicas oferecem mais apoio e conforto ao pé instável ou 

artrítico. Bons tênis de corrida e suportes para tornozelo como 

na Figura 2 são importantes. É válido lembrar de trocar os tênis 

de corrida ou caminhada regularmente, sendo recomendado 

que sejam substituídos a cada 400 a 600 kilometros. Uma 

almofada ou barras metatarsianas podem ser usadas para 

aliviar a pressão ou a dor no antepé. Um ortopedista certificado 

pode fazer um ajuste ortopédico personalizado com uma 

almofada metatarsal, que ajuda a descarregar as cabeças 

metatarsais, o que pode diminuir a dor no antepé. (ALZNER; 

ISAAC, 2018) 

 Outra doença que será abordada é a AO, vale a pena 

ressaltar o grau de evolução da doença a qual irá impactar nas 

decisões terapêuticas e na escolha das intervenções 

apropriadas, que devem ser preferencialmente escolhidas, 

visando as medidas as quais incluem uma combinação de 

modalidades de tratamento não farmacológicas e 

farmacológicas.  
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Figura 2. Estabilizador de calcanhar. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Outro ponto em contraste com pacientes com OA leve do 

joelho, são os pacientes com OA moderada a grave do joelho 

que, geralmente, requerem intervenções adicionais, muitas 

vezes, mais invasivas, como cirurgias, dado o grau de 

comprometimento funcional e o impacto na qualidade de vida, 

devido a evolução degenerativa da doença. 

Essas cirugias geralmente envolvem artroplastias 

extensas, ocasionando riscos de trombose, infecções e até de 

morte.Além disso, o sucesso cirúrgico não garante a resolução 

da dor e nem pode ser considerado uma solução definitiva, 

devendo o pacinete submetido a esses procedimentos mais 
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invasivos, continuar com o apoio de uma equipe 

multiprofissional. 

Sobre a AO de joelho, Gecht-silver e Duncombe (2019), 

defendem o  uso de uma bengala na mão contralateral, 

diminuindo a carga na articulação do joelho, por meio da 

redução das forças de reação do solo e da redução do momento 

de adução do joelho. Um estudo randomizado de pacientes 

com OA do joelho demonstrou diminuição significativa da dor e 

melhora da função física, após dois meses de uso diário da 

bengala. 

Esses dispositivos de marcha melhoram as atividades de 

vida diária dos pacientes, possibilitando maior liberdade de 

locomoção e integração social, com medidas simples, de baixo 

nível tecnológico e minimamente invasivas. 

O uso das mesmas depende muito da adesão do 

individuo com AO e do seu entendimento sobre como é 

importante  ele  proteger as suas articulações para evitar a 

evolução das lesões articulares. 

A  joelheira Valgus (ou descompressora) foi usada para 

deslocar a carga do compartimento medial, com a intenção de 

aliviar a dor e melhorar a função em pacientes com OA da 

articulação tibiofemoral medial (TF). Nossa abordagem é usar 

uma cinta, como um complemento para os outros tratamentos 

principais, para pacientes que são receptivos a essa 

intervenção e que provavelmente seguem o tratamento.  

Pacientes com TF OA medial que são mais ativos 

fisicamente e geralmente mais jovens podem experimentar 

melhoras maiores com a cinta de descompressão do joelho. 

(DEVEZA; BENNELL, 2019) 

A Meta-análise de estudos randomizados realizada por 

Moyer et al. (2015), por sua vez,  sugere que o uso de órtese 
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para joelho valgo para OA medial do joelho resulta em 

melhorias pequenas a moderadas na dor. Os tamanhos dos 

efeitos variaram de acordo com o desenho do estudo e 

justificam pesquisas futuras. 

No ensaio clínico sobre os benefícios da utilização de 

órteses semelhantes a  Figura 3, realizado por Callaghan et al. 

(2015), no qual verificou-se que aparelhos usados para tratar a 

OA podem reduzir o estresse de contato através da articulação 

patelo femural (APF), foi avaliado se as cintas diminuiria a dor 

no joelho e as lesões na matriz cartilaginosa da APF (LMCAPF). 

Assim, foram randomizados 126 indivíduos com idades entre 40 

e 70 anos (idade média de 55,5 anos; 72 mulheres (57,1%)). O 

score médio de dor na escala analógica visual (0-10 cm) 

indicada na linha de base foi de 6,5 cm.  Os sujeitos usaram a 

cinta por uma média de 7,4 h/dia.  Após contabilizar os valores 

dos dados coletados, o grupo com órtese apresentou menor dor 

no joelho do que o grupo controle em 6 semanas, além da 

redução do volume da LMCAPF. 

Em pacientes portadores AO com problemas 

significativos de mobilidade e/ou equilíbrio, histórico de quedas 

e/ou dor moderada a intensa, resistente a outras opções de 

tratamento, sugerimos uma bengala no lado contralateral (lado 

não afetado). (DEVEZA; BENNELL, 2019) 
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Figura 3. Joelheira com estabilização da articulação 

patelofemural. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Abordando-se o uso de aparatos especiais na PC, 

observa-se que muitas crianças com paralisia cerebral se 

beneficiam do reforço desses dispositivos para melhorar o 

alinhamento músculo-esquelético, promover a função e retardar 

ou prevenir contraturas nas articulações. Órteses tornozelo-pé 

são os dispositivos mais comumente usados, mas órteses para 

joelho, quadril e mãos também podem ser úteis. Alguns 

aparelhos devem ser usados com atividades específicas, como 

caminhar, usar um instrutor de marcha ou sustentação de peso 

em um suporte, enquanto outros devem ser usados no sono 

para promover o alinhamento das articulações. (BARKOUDAH; 

GLADER, 2019) 

Em uma revisão sistemática demonstrou-se que 

dispositivos que usam estimulação elétrica funcional por meio 
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de “estimulação elétrica à queda de pé” (por exemplo, Bioness, 

Walkaide) melhoram o desempenho da marcha em pacientes 

adultos com hemiplegia secundária ocasionada por acidente 

vascular cerebral, e podem ser úteis para crianças com PC 

hemiplégica. Ademais, a estimulação elétrica à queda do pé e 

órteses tornozelo-pé parecem eficazes e iguais para aumentar 

a velocidade da marcha. Outros resultados que melhoraram 

consistentemente nos dois grupos com as diferentes órteses 

foram o Timed Up and Go e o teste da caminhada de seis 

minutos. (DUNNING et al., 2015) 

 Os dispositivos posturais à medida que a criança cresce, 

são frequentemente introduzidos como equipamento funcional 

para permitir a interação social apropriada da idade e promover 

a saúde. Para crianças que não conseguem suportar o peso de 

maneira independente, os estabilizadores posturais permitem a 

participação em atividades verticais. Ao mesmo tempo, 

promovem a saúde óssea e podem ter impactos secundários 

positivos na motilidade gastrointestinal e na saúde respiratória. 

Somados a isso, uma variedade de sistemas de assentos 

podem ser usados para otimizar o posicionamento durante as 

atividades de vida diária, desde refeições em casa até a 

participação na sala de aula. Os sistemas de assento podem 

permitir um melhor posicionamento da cabeça, melhorar a 

postura ereta ou inclinar para permitir intervenções ou 

descanso. 

Para a criança incapaz de deambular de forma 

independente ou por longas distâncias, os dispositivos de 

mobilidade são críticos. As cadeiras de rodas podem ser 

introduzidas em dois ou três anos. A maioria das crianças que 

precisam de cadeira de rodas começa com uma cadeira manual 

que permite que outra pessoa as empurre. Com o tempo, se a 
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criança tiver as habilidades cognitivas, visuais e motoras para 

dirigir uma cadeira de forma independente, uma versão elétrica 

pode ser apropriada e fornecer à criança mais autonomia.  

Existem inúmeras adaptações que permitem uma 

criança com dificuldade motora manipular uma cadeira de roda, 

como joystick, incluindo os controles do joelho e da 

cabeça. Carrinhos adaptáveis leves são menos pesados do que 

cadeiras de rodas e são úteis para o transporte rápido na 

comunidade e mais fáceis de acomodar na maioria dos 

veículos. (BARKOUDAH; GLADER, 2019) 

 

CONCLUSÕES 

 

A abordagem de doenças degenerativas que 

comprometem os movimentos dos pacientes como as 

abordadas neste trabalho, por ser em geral, de avanço gradual 

e com poucas opções de tratamentos efetivos, devem ser 

tratadas de maneira holística visando não apenas o 

componente biológico da doença, mas também a qualidade de 

vida dos pacientes. 

Para tanto, é indispensável respeitar as características 

individuais de cada paciente e proporcionar o acompanhamento 

multiprofissional desses indivíduos com médicos especialistas, 

psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos e terapeutas 

ocupacionais, o que seria o ideal para o melhor controle das 

comorbidades geradas por essas doenças debilitantes e 

complexas. 

A orientação do uso adequados de órteses por esses 

profissionais da saúde, corresponde a uma parcela desse 

tratamento holístico, visando promover melhora da 
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funcionalidade de membros acometidos por essas doenças e 

alívio da dor. 

Desse modo, aconselhamos orientações sobre o uso 

adequado de talas que promovam o repouso das articulações 

das mãos em posições anatômicas e de dispositivos, como 

rolos facilitadores de preensão palmar e ferramenta do 

contidiano com adaptações facilitadoras do seu manejo, que 

melhorem a funcionalidade de membros disfuncionais, em 

portadores de AR. 

Além disso, o uso de tênis confortáveis de boa qualidade, 

com solado rígido, acolchoados e com suporte para o calcanhar 

melhoram os sintomas flogísticos locais e a funcionalidade dos 

pés.Bem como o uso de almofadas metatarsianas, quando bem 

reguladas por profissionais qualificados, podem ajudar na 

descompressão das articulações artríticas. 

Na AO de joelho tem-se a opção do uso de bengala 

contralateralmente ao joelho afetado, além do uso de cintas 

corretoras de joelho valgo e de desvios patelofemorais, com 

ganhos significativos na melhora da funcionalidade e da dor 

dessa articulação.Tais intervenções deverão ser 

individualizadas e compactuadas com os pacientes, para a sua 

utilização ser eficiente. 

Outra aplicação apresentada é o uso complementar de 

dispositivos os quais promovem alinhamentos músculo-

esqueléticos em crianças com PC, promovendo a diminuição de 

contraturas e ganho de amplitude de movimento das 

articulações, dentre eles destacam-se talas moldáveis para 

punhos, cotovelos e tornozelos.É aditivo à isso, a utilização de 

ferrementas semelhantes as usadas em paciente com AR, com 

finalidade de ampliar a capacidade operacional de membros 

com certa atrofia já instalada.  



INDICAÇÕES DE ÓRTESES ORTOPÉDICAS EM PACIENTES COM LIMITAÇÃO DE 

MOVIMENTOS 

 
 

Soma-se a isso os dispositivos que facilitam posturas 

mais ergonômicas e variadas, propiciando interações sociais 

com o corpo ereto ou sentado, sendo os mais usados os 

estabilizadores da coluna cervical e torácica.Esses aparelhos 

podem ser usados em procedimentos médicos, em 

deslocamentos entre superfícies ou mesmo para facilitar a 

realização da higiene pessoal das crianças com PC por seus 

cuidadores.  

Ao mesmo tempo, promovem a saúde óssea e podem ter 

impactos secundários positivos na motilidade gastrointestinal e 

na saúde respiratória. 

Ademais, o uso de aparatos de locomoção como 

cadeiras de rodas mecânicas ou elétricas com suas devidas 

adaptações favorecem a independência e a qualidade de vida 

dos pacientes com PC.Logicamente, o uso desses meios de 

locomoção deverá respeitar as capacidades motoras, 

cognitivas, comportamentais e a idade de cada portador de PC. 

Por fim, é fundamental que o médico, educador fisico, o 

fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional compreendam que as 

órteses previnem e tratam uma quantidade relevante de 

morbidades geradas por membros disfuncionais, podendo 

diminuir a dor do paciente e melhorar sua qualidade de vida, 

deixando-o mais independente.  
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RESUMO: A inserção do cuidado ao usuário de saúde mental 
na atenção básica deu-se com o objetivo de lapidar o antigo 
modelo manicomial, no entanto esse modelo enfrenta algumas 
dificuldades na sua prática. Diante disso e com a experiência 
prática em uma UBS o presente estudo tem o objetivo de aludir 
práticas em saúde mental realizadas por equipe 
multiprofissional em uma Unidade Básica de Saúde do 
município de João Pessoa – PB. Trata-se de um estudo 
descritivo com abordagem qualitativa na modalidade de relato 
de experiência partindo da vivência de profissionais residentes 
que acompanharam as práticas do grupo terapêutico em saúde 
mental dos meses de fevereiro a novembro de 2018. Os 
resultados encontrados foram divididos em dois eixos 
temáticos: trajetória do GTI – onde as autoras descrevem todos 
os encontros do grupo; e visão das residentes – potencialidades 
e fragilidades do GTI – que traz a percepção das residentes 
sobre o processo, bem como seus pontos positivos e negativos. 
Conclui-se que a UBS ainda não está preparada para o cuidado 
em saúde mental e sugere-se matriciamento e ações de 
educação permanente. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o processo de Reforma Psiquiátrica, iniciado 

entre os anos de 1970 teve inspiração nos pressupostos da 

Psiquiatria Democrática Italiana, e compartilhou com os ideais 

da Reforma Sanitária Brasileira, num amplo e desafiador 

movimento político, econômico, jurídico, social e cultural em 

direção à mudança e transição do modelo de atenção à saúde 

no país a partir de garantias constitucionais (PESSOA et al., 

2015).  

O texto constitucional de 1988, após ser aprovado 

consagra a concepção de saúde não mais de seguro social, 

mas de seguridade social, incluídas também a Previdência 

Social e a Assistência Social. Isso significa a ampliação do 

acesso aos direitos sociais, sendo a proteção social, antes 

restrita aos contribuintes do sistema previdenciário, estendida 

aos trabalhadores da economia informal e desempregados. A 

Constituição Federal cria o Sistema Único de Saúde (SUS), 

sendo este regulado pelas Leis Orgânicas da Saúde – Lei 8.080 

e 8.142, ambas no ano de 1990 (DESCHAMPS; RODRIGUES, 

2016). 

O SUS e a Estratégia Saúde da Família (ESF) são 

reconhecidos no contexto nacional e internacional como 

importante contribuição para reforma de sistemas de saúde que 

respondam de forma pertinente, tanto na dimensão tecnológica 

como ética, às necessidades de saúde das populações 

(PEDIZZI, 2016). 



PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 
 

Como atual modelo de atenção à saúde adotada pelo 

SUS para reorganizar suas ações e seu processo de trabalho a 

partir da Atenção Básica (AB), a ESF, que foi elaborada como 

uma medida de reorientação do modelo assistencial à saúde,  

tem como finalidade proporcionar a promoção e proteção da 

saúde; prevenção de agravos; realização de diagnósticos; 

oferta de tratamentos; promoção da redução de danos e a 

manutenção da saúde dos indivíduos e da coletividade 

(BARROS et al., 2018). 

Neste sentido o SUS é considerado interprofissional, 

construído e consolidado como espaço de atenção à saúde, 

educação profissional, gestão e controle social, orientado pelos 

princípios de integralidade, equidade, universalidade e 

participação social (PEDIZZI, 2016). 

No contexto da saúde mental várias mudanças 

aconteceram impulsionadas pelo movimento de reforma 

psiquiátrica, que pretendia transformar o modelo assistencial 

em saúde mental e reconstruir o estatuto social da loucura, 

concebendo um novo olhar para o usuário dos serviços de 

saúde mental. Destaca-se, com isso, o resgate da cidadania da 

pessoa com transtorno mental e, por conseguinte, a 

reconstrução de novos modelos teórico-práticos pautados no 

processo de desinstitucionalização e no paradigma da atenção 

psicossocial (DESCHAMPS; RODRIGUES, 2016).   

Dentro desse processo de reforma psiquiátrica, 

entendemos que as ações de saúde mental não pertencem 

única e exclusivamente aos serviços específicos de saúde 

mental, mas deve acontecer em todos os níveis, inclusive na 

atenção básica à saúde. Para isso, começa a haver um 

remodelamento da atenção, tanto de mão de obra, de forma a 

capacitar os profissionais, quanto de financiamento, como a 
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ampliação da própria rede de saúde para receber essa 

demanda (TRAPÉ; CAMPOS, 2017). 

Diante da necessidade de acolher as pessoas com 

transtornos ou sofrimentos mentais, para além dos hospitais 

psiquiátricos, o Ministério da Saúde institui em 23 de dezembro 

de 2011 a Portaria 3.088 que regulamenta a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) que tem a atenção básica como um de 

seus componentes constituintes e expressa em seu art. 6º a 

Unidade Básica de Saúde (UBS) como um dos seus pontos de 

serviço na AB, devendo a UBS oferecer serviço de saúde 

constituído por equipe multiprofissional responsável por um 

conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução 

de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver a atenção integral que impacte na situação de 

saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2011). 

Com a forte ampliação da RAPS surgiram equipamentos 

substitutivos ao modelo manicomial, podemos citar: os Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência (Cecos), as 

Enfermarias de Saúde Mental em hospitais gerais, as oficinas 

de geração de renda, entre outros. As UBS cumprem também 

uma importante função na composição dessa rede comunitária 

de assistência em saúde mental (BRASIL, 2013). 

Nesse cenário de atenção à saúde na comunidade e 

para as famílias, a atenção básica, através da ESF, se depara 

com o contexto da saúde mental onde indivíduos com 

transtornos mentais, que realizavam seus tratamentos 

prioritariamente nos hospitais psiquiátricos, passam a receber 
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os cuidados e a assistência dentro das redes de atenção à 

saúde (BARROS et al., 2018). 

À face do exposto e compartilhando da necessidade de 

ultrapassar as barreiras do atendimento hospitalar para prestar 

assistência ao usuário com transtorno ou sofrimento mental e 

inquirindo a dificuldade de tais práticas na AB, por meio da UBS, 

o presente estudo tem o objetivo de aludir práticas em saúde 

mental realizadas por equipe multiprofissional em uma Unidade 

Básica de Saúde do município de João Pessoa – PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Caracteriza-se por um estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa na modalidade de relato de experiência, 

oriundo da prática das profissionais da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade 

(RMSFC). 

De acordo com Zanella (2009, p. 76 apud One, 2019, p. 

1240) o estudo do tipo descritivo expõe as características de 

determinada população ou fenômeno, estabelece correlações 

entre variáveis e define sua natureza, não tendo o compromisso 

de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base 

para explica-los, como exemplo a pesquisa de opinião. 

A abordagem qualitativa, conforme Oliveira (2011) 

proporciona o aprofundamento da investigação das questões 

relacionadas ao fenômeno em estudo e suas relações, 

enfatizando a valorização do contato direto com a situação 

estudada, porém permanecendo aberta para perceber a 

individualidade e os significados múltiplos. O autor ressalta que 

essa pesquisa envolve cinco características básicas: ambiente 
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natural, dados descritivos, preocupação com o processo, 

preocupação com o significado e processo de análise indutivo. 

O local do presente estudo foi uma Unidade Básica de 

Saúde Integrada (UBS), composta por quatro equipes de Saúde 

da Família (eSF), que localiza-se na zona sul do município de 

João Pessoa – PB, juntas as eSF fazem cobertura de 

aproximadamente 16 mil usuários prestando assistência 

médica, de enfermagem, odontológica, coleta de materiais para 

exames laboratoriais, realização de teste rápido, aplicação de 

vacinas, assistência farmacêutica com farmácia polo além da 

atuação do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 

Básica (NASF-AB), com atuação de fisioterapeuta, nutricionista, 

psicólogo, assistente social e fonoaudiólogo mediante 

necessidade. 

Essa UBS, também conta com o apoio de profissionais 

residentes da RMSFC, da Residência Multiprofissional em 

Saúde Mental (RESMEN), da Residência Médica em Saúde da 

Família que contribuem para uma melhor oferta de serviços, 

uma diminuição da demanda reprimida, bem como para 

inovação na prestação de serviços aos usuários. 

Por meio da vivência desses profissionais na referida 

UBS, visualizando a grande demanda de saúde mental no 

território, bem como a dificuldade de continuidade de cuidado 

desses usuários nos serviços especializados; foi iniciado o 

Grupo Terapêutico Integrar (GTI), com o objetivo de aprimorar 

o acolhimento ao usuário de saúde mental da UBS, fazendo 

com que esse conseguisse ver naquele espaço um apoio, uma 

terapia complementar.  

O grupo ainda tinha objetivos específicos como: fazer o 

desmame de medicação a longo prazo; estimular o usuário a 

ver todos os profissionais como responsáveis, também, pelo 
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seu tratamento/cuidado; incentivar a troca de 

experiências/dificuldades entre os usuários; proporcionar maior 

interação entre as quatro eSF da UBS e dessas com os 

usuários do território e não somente com os da sua área de 

atuação. 

A ideia do GTI partiu de um grupo de residentes 

composto por: médico, enfermeiras, fisioterapeuta, 

nutricionistas, psicólogos e assistente social. E por meio de 

reunião de equipe a ideia foi repassada para todos os 

profissionais que compõem as quatro eSF da UBS – médicos, 

enfermeiras, odontólogas, agentes comunitários de saúde 

(ACS), farmacêutica e auxiliares de saúde bucal (ASB); no 

entanto, apenas de uma equipe, composta por dois médicos 

residentes, um deles e duas ACS’s se disponibilizaram a 

participar do projeto. 

Após o planejamento o GTI iniciou suas atividades, com 

os usuários, em fevereiro de 2018 e durou até novembro do 

mesmo ano. O mesmo acontecia semanalmente nas segundas-

feiras no horário das 12:30h às 13:30h. A escolha da data 

baseou-se tanto na disponibilidade dos profissionais residentes 

em participar, quanto no número elevado de usuários de saúde 

mental que se faziam presentes na UBS nesse dia da semana. 

O horário foi escolhido para que os usuários não aguardassem 

muito tempo para o encontro e para otimizar as agendas dos 

profissionais que após o mesmo voltariam as suas outras 

atividades. 

Os encontros do grupo foram desenvolvidos utilizando 

materiais considerados tecnologias leves, como: cartolinas nas 

cores: amarela cortada em círculos e em retângulos de 

10x30cm, e branca cortada em formato de nuvens pintada com 

a cor cinza, EVA, canetas, caixa de madeira como espelho, 
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papel A4, lápis de cor, caixa de som portátil e pen drive, além 

de cadeiras para acomodar os participantes.    

Partindo da vivência das residentes com participação 

ativa no GTI, optou-se por agrupar as experiências versadas em 

dois eixos temáticos: trajetória do GTI e visão das residentes – 

potencialidades e fragilidades do GTI; o que tornou a descrição 

mais didática e possibilitou o questionamento, por parte das 

autoras, sobre as práticas de saúde mental realizadas nas 

equipes de saúde nas quais estão inseridas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Trajetória do GTI 

 

 O GTI tinha seus encontros nas segundas feiras de 

tarde, dia em que o atendimento nessa eSF era direcionado 

para os usuários de saúde mental, os quais eram atendidos 

uma vez por mês, devido ao grande número de pessoas. Assim, 

o GTI acontecia com os usuários que se faziam presente para 

atendimento médico em cada semana, o que dava aos mesmos 

um encontro por mês e sem quantitativo exato de participantes, 

tendo nas duas primeiras semanas de cada mês uma maior 

participação. 

 O fluxograma dos usuários era organizado da seguinte 

forma: os mesmos chegavam na UBS e eram dirigidos até o 

jardim do local, conhecido carinhosamente como Quintal da 

Harmonia, lá se acomodavam até que os profissionais 

chegassem e dessem início ao que foi planejado, após o 

encerramento das atividades do GTI, eram atendidos 

individualmente pelo profissional médico. 
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 Os encontros do mês de fevereiro foram mais simples e 

com pouca participação dos usuários, uma vez que estava 

começando. Trataram de explicar os objetivos do grupo e o 

planejamento que se tinha feito para o mesmo, buscando 

opiniões sobre a melhor forma de execução e interesses dos 

participantes, bem como uma abordagem simples sobre o tema 

empatia, intencionando reforçar que o GTI é um espaço para 

apoio e fortalecimento interior. Na oportunidade foram feitas as 

apresentações dos profissionais ali presentes reforçando a 

importância de cada núcleo no processo de cuidado, 

ressaltando a importância do trabalho multiprofissional e 

pluridisciplinar, em saúde mental.  

 Para o mês de março a atividade planejada foi uma roda 

de conversa com o tema: medos e perspectivas. O objetivo era 

ouvir para conhecer um pouco mais de cada usuário, fazendo-

lhes externar suas demandas. As respostas para o quesito 

medo foram dadas de forma bem rápida e com frequência 

apareceu: “morrer”, “ficar sozinho”, “fazer o que as vozes 

mandam”. Quando a abordagem foi a perspectiva, as respostas 

foram tímidas, consideradas por eles sem importância e quase 

90% era referente a seus desejos. 

No mês de abril a dinâmica escolhida foi a do espelho 

que instruía os participantes a abrir uma caixa, ver uma foto e 

fazer um elogio a pessoa da foto, no entanto não podiam dar 

pistas aos outros participantes de quem se tratava. A caixa de 

madeira, pintada com flores tinha um espelho em seu interior, 

logo cada participante via a si mesmo. Após a dinâmica foi 

facultada a palavra para abordar o tema: elogios x críticas. 

Como nenhum usuário falou, os profissionais provocaram com 

perguntas como: porque é mais fácil se criticar? Porque não se 

elogiar? É errado dizer que é bom em algo? 
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 As dinâmicas desses dois meses deixaram claro para o 

grupo de profissionais a grande dificuldade que os participantes 

têm de se projetar no futuro, se reconhecer como sujeito ativo 

da própria vida, igualmente como de se elogiar e reconhecer 

suas virtudes. Eles ficavam vermelhos, desconcertados, diziam 

que não sabiam falar nada... Reafirmando suas fragilidades 

emocionais e os boicotes familiares e sociais que sofrem por 

causa de seus transtornos.  

 Fernandes e Morais (2016) afirmam que grande parte 

dos transtornos mentais são caracterizados pela incidência de 

medo exasperado e persistente dos indivíduos, ao se expor em 

situações sociais, gerando intensa ansiedade e sofrimento; pois 

além de comprometer o seu desenvolvimento cognitivo, a sua 

tendência é ficar à margem da sociedade, visto que, a fobia os 

afasta da inserção social, da atividade laborativa e do 

desenvolvimento cultural. 

 No mês de maio a dinâmica proposta foi “o que você traz 

dentro do seu coração?” A mesma foi executada no Quintal da 

Harmonia com os participantes sentados em círculo e a 

seguinte instrução: leia a frase que está escrita na figura e 

responda em voz alta. A figura era um coração feito em EVA 

vermelho e a frase era “o que você traz dentro do seu coração?” 

Percebeu-se, nos quatro encontros, que algumas falas eram 

abundantes: tristeza, medo, solidão, angústia, preocupação, 

desamparo, etc. Mais uma vez, os profissionais puderam 

observar quão sozinhos os participantes se sentem e o quanto 

isso atrapalha no seu processo de melhora/cura.  

 Junho como um mês festivo, teve sua dinâmica baseada 

na música e as emoções que a mesma desperta. A instrução 

para os participantes é que ouvissem a música e cantassem (se 

fosse de sua vontade) e após, comentassem sobre quais 



PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 
 

sentimentos cada uma lhe trazia. Foram selecionadas músicas 

sobre: pai, mãe, fé, carnaval, São João, romance, etc; nos 

ritmos de axé, frevo, sertanejo, MPB, forró, xote, etc. Essa 

dinâmica foi importantíssima para abordagem da 

individualidade do ser humano, mostrando que o que traz boas 

lembranças para alguns não traz para outros e que isso não é 

motivo para julgamento. Além disso, foi imprescindível para 

cantorias, sorrisos e até lágrimas. 

 Nascimento et al. (2018) reforçam o expresso acima 

enfocando que no espaço das oficinas, a música auxilia na 

construção ou no resgate de algumas histórias dos usuários em 

sofrimento psíquico e funciona como disparadora de memórias, 

contribuindo para o alívio da ansiedade e do estresse, 

favorecendo a reflexão. 

 Partindo de falas dos participantes os encontros do mês 

de julho abordaram a temática alimentação x ansiedade. A 

atividade teve início com o questionamento do conceito de 

ansiedade para cada participante e em seguida a explanação 

do tema pelo profissional médico. Com o surgimento de relatos 

sobre aumento de apetite ou perda do mesmo, ganho ou 

diminuição de peso, a nutricionista presente abordou a 

importância de uma boa alimentação, indicando estratégias 

possíveis de ser seguidas pelo grupo. Os demais profissionais 

presentes também fizeram considerações sobre os temas e a 

participação do grupo foi muito boa. 

 No mês de agosto a temática explorada foi o uso racional 

dos medicamentos psicotrópicos e além da participação dos 

profissionais residentes e os da eSF que apoiou o projeto, 

contou com a participação da farmacêutica da UBS. A roda de 

conversa teve início com a pergunta “qual a importância do uso 

correto dos medicamentos?” Os participantes logo deram suas 
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opiniões e a conversa foi girando em torno das falas e relatos 

apresentados, como: a importância de tomar a medicação da 

forma prescrita, os problemas de “emprestar” seus 

medicamentos para terceiros, os efeitos da ingestão da 

medicação com uso de álcool, efeitos colaterais de alguns 

medicamentos. Foi uma rica troca de informações com 

esclarecimento de dúvidas.   

 Para o mês de setembro foi planejada a dinâmica o sol e 

a nuvem. Após os cumprimentos iniciais os profissionais 

explicaram que aquelas nuvens representariam os problemas 

ou situações que causam angústia e aquele sol as 

possibilidades de solução para os mesmos e assim convidaram 

os participantes a refletir sobre o atual momento de suas vidas 

e preencher aqueles papéis em branco. 

 Para preencher as nuvens as palavras que mais 

apareceram foram: desgosto, medo, angústia, incerteza, 

tristeza, ansiedade, desespero, impaciência, falta de fé, 

estresse. Para completar o sol, as palavras mais recorrentes 

foram: buscar ajuda, apoio, manter a calma, aumentar a fé, 

lazer, sair da rotina, pensamentos positivos, ter amizades 

saudáveis. O objetivo dessa dinâmica foi mostrar aos 

participantes que toda pessoa tem problemas e que isso é 

normal, porém que mesmo sendo um problema existe uma 

solução e para isso é preciso parar, refletir sobre e agir. Os 

encontros desse mês tiveram um diferencial, a participação da 

outra médica residente que já acompanha essa eSF. 

 Para o mês de outubro o tema abordado foi a higiene do 

sono. A abordagem foi feita a partir de provocações e reflexões 

feitas pelos profissionais presentes, por exemplo: “como você 

se sente ao ouvir uma notícia ruim?”, “o uso do celular provoca 

sono ou deixa ativo?”, “o uso de luz acesa ajuda ou atrapalha o 
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sono?”. Os participantes deram suas opiniões e os condutores 

esclareceram dúvidas e deram dicas de como melhorar a 

qualidade do sono. Em cada encontro desse mês foi explicado 

que em dezembro o médico que estava participando desde a 

criação do GTI precisaria se afastar do grupo por outras 

demandas da residência. Mas, que a outra médica iria continuar 

participando do grupo, no entanto a reação dos usuários foi de 

resistência a continuar.  

 O mês de novembro teve suas atividades com “sabor” de 

despedida, uma vez que os usuários se mantinham firmes em 

não participar mais do grupo sem a presença do médico que 

precisaria se ausentar. A temática escolhida para os encontros 

foi: “o que é ruim eu jogo fora o que é bom eu compartilho”, além 

da dinâmica da pintura da rosa e escuta dos usuários. O tema 

foi conduzido com reflexões sobre acontecimentos e 

experiências cotidianas, comuns a qualquer pessoa, reforçando 

a necessidade do filtro mental: só reviver e compartilhar o que 

faz bem. Os participantes manifestaram suas opiniões sobre o 

tema e relataram várias experiências e dificuldades em usar o 

filtro mental. 

 Usando o tema como gancho os profissionais apelaram 

aos participantes pela continuidade do grupo, no entanto, 

mesmo agradecendo a todos os profissionais participantes e 

afirmando que o grupo fez diferença positiva nas vidas deles, 

sem o “doutorzinho” não continuariam. Sem mais argumentos, 

como forma de despedida em cada grupo foi realizada a 

dinâmica da rosa, que consiste em cada participante pintar, com 

lápis de cor, uma rosa impressa em papel branco pensando em 

presentear outro membro do grupo. No final os desejos 

geralmente coincidem e as cores das rosas se completam. 
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 De acordo com Silva e Silva (2019) o processo criativo, estimula o 
desenvolvimento da autoestima, autonomia, sentimento de empatia; o uso do 
lúdico como recurso terapêutico é um processo predominantemente de 
linguagem não verbal, a pintura, a dança, a dramatização e as artes plásticas são 
meios de acolher o ser humano em toda sua complexidade.      

Visão das residentes - potencialidades e fragilidades do GTI  

 

Partindo das experiências adquiridas pelas residentes 

com o grupo terapêutico de saúde mental, o GTI, várias 

potencialidades e fragilidades puderam ser observadas, 

analisadas e enumeradas.  

 Uma observação importante é o fato de que embora 

dividindo o mesmo espaço físico, uma vez que se trata de uma 

UBS Integrada, as formas de organização, as prioridades e 

dinâmica de trabalho são completamente diferentes em cada 

eSF, ressaltando potencialidades e fragilidades a depender de 

cada situação. 

 Um aspecto encontrado e caracterizando como grande 

fragilidade, foi a resistência dos profissionais das equipes para 

realização de um trabalho terapêutico em saúde mental. Uma 

vez que, de um quantitativo de aproximadamente 50 

profissionais da UBS, somente duas ACS’s se disponibilizaram 

a participar e ajudar na divulgação e incentivo a participação 

dos usuários. 

 O GTI nasceu buscando atender aos usuários de saúde 

mental das quatro eSF da referida UBS, porém o não 

engajamento dos profissionais de três equipes no grupo e a 

falta de incentivo aos usuários pelos mesmos, fez com que 

somente os usuários de uma eSF participasse das atividades 

propostas, pois o médico da mesma era um residente que 

participava assiduamente do grupo. 
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 Hirdes e Scarparo (2015) afirmam em seu trabalho que 

uma das barreiras à implantação da saúde mental na Atenção 

Primária a Saúde (APS) é a resistência das equipes da ESF à 

adesão a esta metodologia de trabalho. Mesmo o atendimento 

integral à saúde sendo preconizado – o que, obviamente, inclui 

o atendimento à saúde mental. Os argumentos utilizados são 

de que problemas de ordem “mental” devem ser referenciados 

para especialistas. 

 Corroborando com os achados acima Brasil (2007) 

afirma que na ESF as práticas de Saúde Mental ainda são 

incipientes, não conseguindo superar o modelo biomédico 

dominante, com profissionais despreparados para entender o 

universo da Saúde Mental e com um conhecimento raso dos 

profissionais a respeito da Reforma Psiquiátrica.  

 Outro ponto que se apresenta como fragilidade é o 

modelo biomédico instigado pelos próprios usuários, 

transferindo toda a responsabilidade do seu processo de 

cuidado para o profissional médico. Esse fato ficou evidente 

com a resistência dos participantes em continuar a frequentar 

os encontros – que afirmavam lhes fazer bem – pelo fato de um 

único profissional, o médico, não poder mais comparecer. Vale 

ressaltar que as atividades do GTI eram planejadas e 

executadas por todos os profissionais, intencionando 

desmistificar a importância de um sobre o outro. 

 Aparece também como um desafio a alta rotatividade dos 

profissionais de saúde na atenção básica, o que fragiliza a 

formação de vínculo e a continuidade e longitudinalidade do 

cuidado. No caso apresentado nesse trabalho, tem um 

agravante – o fato de profissionais residentes assumirem 

totalmente as demandas da UBS, fazendo com que a cada dois 
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anos os usuários passem por nova fase de adaptação e 

geração de vínculo.  

Em seu estudo Frank et al. (2015) enfatizam que a alta 

rotatividade de profissionais é considerada um dos aspectos 

críticos para o sucesso do modelo de ESF, pois pode 

comprometer a efetividade do serviço, prejudicando a qualidade 

da assistência e a satisfação do usuário. Kessler et al. (2019) 

asseguram que a ausência ou baixo vínculo longitudinal pode 

trazer consequências negativas para a saúde da população; 

igualando os termos vínculo longitudinal e continuidade do 

cuidado definindo-os como a duração da relação terapêutica em 

curso entre o indivíduo e o serviço/profissional. 

 Apesar das fragilidades elencadas essa experiência teve 

suas potencialidades, como: mostrar aos profissionais da UBS 

que na atenção primária, também, se tem condições de 

trabalhar com os usuários de saúde mental, ultrapassando o 

mero atendimento médico com renovação de receita ou 

obtenção de encaminhamento para atendimento especializado. 

 Esse resultado trouxe entusiasmo para as residentes 

uma vez que as mesmas defendem que a atenção em saúde 

mental deve cintilar à construção de uma rede de cuidados junto 

à UBS, reorientando a lógica de encaminhamentos 

indeterminados para uma lógica de responsabilização e 

compartilhamento do cuidado. 

 Segundo Hirdes e Scarparo (2015) o esforço em 

implementar a saúde mental na APS se justifica por diferentes 

razões que vão desde a diminuição do sofrimento de usuários 

e familiares até as questões de ordem socioeconômica. Além 

disso, a integração da saúde mental na APS favorece as 

práticas de cuidado integral, pois contempla a concomitância de 

transtornos físicos e mentais, melhora o acesso aos serviços de 
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saúde mental, promove os direitos humanos e reduz a lacuna 

entre a prevalência de transtornos mentais e o número de 

pessoas atendidas. 

 Outro ponto positivo foi o reconhecimento pelos usuários 

participantes do grupo da importância de um espaço como o 

GTI, que oportunizou a eles falar e ouvir, elogiar e criticar, 

refletir e pensar, aprender e ensinar, descontrair e centrar, 

extravasar e conter, tudo isso de forma humanizada, com 

equipe multiprofissional e dentro do seu próprio território. 

Mattos (2018) em seu trabalho valida a fala acima 

afirmando que o trabalho em grupo permite não apenas a 

reflexão pessoal em busca de um melhor posicionamento 

diante dos problemas do cotidiano, mas também o 

fortalecimento do sentimento de fazer parte de um coletivo. 

 Guimarães (2018) afirma que é importante pensar que a 

atenção básica e, mais especificamente, a ESF possuem 

características que facilitam um acompanhamento longitudinal 

da problemática do usuário pois, o fato de estar no território e 

possuir profissionais que têm um conhecimento da história, da 

dinâmica familiar, das condições de vida e de habitação, podem 

ser utilizados como potência para o tratamento e pode se tornar 

instrumento de atenuação da estigmatização. 

 

CONCLUSÕES  

 

Esse trabalho faz a exposição de pontos relevantes que 

nos provoca a refletir sobre as práticas terapêuticas realizadas 

pela atenção básica para usuários de saúde mental e mostra-

se eficiente ao seu objetivo. 

Com a vivência das residentes nas atividades da UBS 

Integrada, tornou-se possível compreender a dinâmica do 
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serviço, a metodologia de trabalho, as prioridades das equipes, 

o conhecimento sobre saúde mental e trabalho 

multiprofissional, bem como visualizar a ausência de 

receptividade para novas práticas e áreas de cuidado. 

Julga-se que o estigma sobre usuários de transtornos 

mentais severos e o velho modelo de assistência, ainda estejam 

bloqueando a possibilidade de um excelente trabalho de saúde 

mental na UBS. Soma-se a isso o desinteresse de alguns 

profissionais ou por não ter uma qualificação na área ou por 

acreditar que a saúde mental é função de um único núcleo 

profissional ou por considerar que a atenção básica não deve 

se responsabilizar por esses usuários. 

No entanto, as práticas do grupo terapêutico – GTI, 

mostram que tanto é responsabilidade das UBS o cuidado ao 

paciente de saúde mental, como que todos os profissionais 

podem e devem estar inseridos nas práticas de cuidado. 

Reforçando ainda que o trabalho em grupo, dando autonomia 

ao paciente gera resultados positivos. 

Desse modo ficam como sugestões um matriciamento 

para que os profissionais reconheçam a importância do trabalho 

em saúde mental na atenção básica, da sua contribuição no 

processo de cuidado desses usuários. Sugere-se ainda, 

educação em saúde com os usuários, a fim de despertar neles 

a compreensão de que todos os profissionais são responsáveis 

pelo seu processo de cuidado, não apenas um núcleo 

profissional.  
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RESUMO: A Atenção Básica aliada à Estratégia Saúde da 
Família (ESA), é entendida como a porta de entrada para o 
Sistema Único de Saúde (SUS). A Educação Interprofissional 
(EIP) é um processo que envolve atuações e aprendizados 
entre diferentes profissionais, de forma recíproca, voltados para 
a melhoria da qualidade de assistência às pessoas, fomentando 
o trabalho interprofissional. Juntas e inseridas na ESA, essas 
medidas corroboram para melhores resultados dentro da 
Atenção Básica, sendo a territorialização uma ação pertinente 
na busca de reconhecimento da realidade, de estabelecer 
vínculos, de aprimorar a atuação profissional, etc. Trata-se de 
um estudo qualitativo/descritivo, do tipo relato de experiência, 
destacando a etapa de territorialização que orientou às 
primeiras ações realizadas pelos atores sociais envolvidos em 
um dos grupos do Programa de Educação pelo Trabalho para 
a Saúde (PET-Saúde/Interprofissionalidade), da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB). O objetivo deste trabalho é 
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descrever experiências interprofissionais, com ênfase no 
processo de territorialização, na USF Eduardo Ramos, 
localizada no município de Campina Grande. A experiência, na 
perspectiva discente, evidenciou que o trabalho 
interprofissional e colaborativo é o caminho para formar 
profissionais mais preparados para atuar em equipe de forma 
integral, pois possibilita o reconhecimento da interdependência 
das diversas áreas da saúde. 
Palavras-chave: Educação interprofissional. Equipe 

interprofissional. Atenção primária à saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria de número 

2.346 (2017), que aprova a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) com as devidas revisões realizadas, dispõe, dentre 

diversos aspectos da Atenção Básica, sobre os princípios e 

diretrizes que se fazem inerentes e indispensáveis ao nível de 

atenção em questão que, por sua vez, é definido como primeiro 

ponto de atenção ao indivíduo, bem como porta de entrada 

preferencial ao sistema, atuando na ordenação de fluxos e 

contrafluxos dos usuários, produtos e informações pelos 

demais pontos de atenção à saúde (BRASIL, 2017). 

Partindo do pressuposto da dinamicidade do território, 

das especificidades que cada local/região possui e das distintas 

formas que a população pode se apresentar, o processo de 

expansão e consolidação da Atenção Básica, mostra-se como 

uma tarefa progressiva, estando intimamente vinculada à 

Saúde da Família, colocada como estratégia prioritária nesse 

processo de ascensão, por manter contato direto com os 

indivíduos e núcleos familiares (BRASIL, 2017). 
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É evidente a importância da Atenção Básica como 

entrada principal ao Sistema Único de Saúde (SUS) e da sua 

correlação com a Estratégia Saúde da Família, dessa forma 

também se faz necessário compreender, tratando-se de um 

estudo da atuação interprofissional em saúde, os princípios e 

diretrizes trazidos pela PNAB que auxiliam e solidificação esse 

processo, de forma mais perceptível. Dentre os princípios, cabe 

fazer referência à integralidade que, além de propiciar uma 

abordagem ao indivíduo de maneira holística, também preza 

pela atuação conjunta de diferentes serviços pela equipe, 

cabendo inferir sobre a interprofissionalidade, em benefício da 

população adscrita, no campo do cuidado, promoção e 

manutenção da saúde, prevenção de doenças e agravos, entre 

outros. A territorialização e adscrição, por sua vez, podem ser 

percebidas como diretrizes que devem reverberar durante o 

processo de trabalho Interprofissional e educação 

Interprofissional na atenção básica, no início e continuidade das 

ações na área adscrita, visando o conhecimento e 

caracterização da região e população que a compõe (BRASIL, 

2017; COSTA, 2016). 

Assim como a Estratégia Saúde da Família vem se 

mostrando como base e forma fundamental para a otimização 

e maior alcance da Atenção Básica, a Educação e o Trabalho 

Interprofissional também se apresentam como fatores que 

potencializam a implementação da atenção - por se tratar de 

uma iniciativa que prioriza a colaboração, a execução de 

atividades conjuntas entre distintas profissões e a partilha de 

saberes. Desse modo, visa a busca de respostas às 

necessidades dos usuários, a partir de escutas e maior 

vinculação a eles, como principais vias de atuação, indo de 
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encontro à valorização das interações sociais e educativas e a 

comunicação entre profissionais e com os usuários, além do 

incentivo à qualificação do estudante para o trabalho em 

equipe, sob um vislumbre à perspectiva colaborativa (CAMARA; 

GROSSEMAN; PINHO, 2015; SILVA et al., 2015). 

Por tratar-se de um processo que envolve atuações e 

aprendizado entre diferentes profissionais, a Educação 

Interprofissional (EIP) abarca, dentro de seu campo, o trabalho 

multiprofissional, que por sua vez traz a interprofissionalidade 

como princípio de idealização, considerando a sua importância 

na atuação. Sendo a EIP conceituada como uma proposta em 

que duas ou mais profissões aprendem entre si sobre o trabalho 

conjunto e sobre as especificidades inerentes a cada uma 

delas, voltadas para a melhoria da qualidade de assistência às 

pessoas (OMS, 2010). 

A interprofissionalidade, é dotada de inúmeros atributos 

que, quando postos em prática, são capazes de trazer, de forma 

exitosa, melhoria nas ações realizadas pelos profissionais da 

Estratégia Saúde da Família, dentro da Atenção Básica de 

forma a qualificar a atenção prestada por esses à população, 

apesar das inúmeras barreiras que, por vezes, sobrepõem-se a 

esta. Além disso, a educação/atuação Interprofissional é vista 

como um dos caminhos para a quebra do modelo de atenção 

hegemônico e forma de diminuição de gastos desnecessários 

com a saúde, a longo prazo (ZOMORODI, 2018; ALMEIDA; 

SILVA, 2019; SILVA et al., 2015). 

Previato e Baldissera (2018) trazem, em seu estudo de 

abordagem qualitativa, de cunho descritivo e interpretativo, a 

partir da relevância que a prática Interprofissional colaborativa 

exerce sobre o processo de trabalho, a importância da 
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comunicação, como domínio essencial nessa iniciativa, entre os 

profissionais. Foram relatados os fatores que dificultam a 

atuação comunicativa, como: passagem das informações 

unilaterais no processo de trabalho, com uso de aparatos 

tecnológicos como prontuário eletrônico, redes sociais, 

aplicativos de celular e reuniões esporádicas, entretanto, 

quando o enfoque principal foi direcionado ao usuário dos 

serviços de saúde, surgiram as potencialidades à comunicação, 

sendo as visitas domiciliares e as atividades coletivas, os meios 

mais utilizados. Podendo ser demonstrado, a partir desse 

trabalho, o quão a comunicação entre os profissionais é 

importante e o quanto ela pode evoluir, devido seu 

aprimoramento rotineiro dentro de uma prática Interprofissional 

(PREVIATO; BALDISSERA, 2018). 

É possível observar que a partir do trabalho 

interprofissional e EIP, tem-se um ambiente propício à troca de 

experiências e conhecimentos dos discentes entre si, em 

conjunto com os demais profissionais da atenção básica e com 

a população adscrita à região (REEVES, 2016). 

Em estudo qualitativo realizado no município de 

Botucatu, no estado de São Paulo, com um grupo de 

estudantes e docentes, que constituem uma disciplina de 

Interação universidade-serviço-comunidade (IUSC), baseada 

na EIP, Santos, Simonetti e Cyrino (2018), observaram, ao 

analisarem os resultados, uma categoria temática intitulada: “o 

estudante aprende sobre e com os colegas de outro curso”, a 

partir dela foram feitas as seguintes considerações: que a 

iniciativa corroborou para a quebra de paradigmas e 

preconceitos antes existentes entre os discentes, para uma 

maior aproximação entre eles, tendo em vista que há 
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particularidades entre os cursos, a relação entre esses pares 

gerou um âmbito de confiança, no qual ocorreu a idealização de 

fortaleza entre eles, permitindo uma troca de saberes e juízos, 

também foi possível, segundo os estudantes, compreender e 

valorizar a importância de determinados profissionais junto à 

Unidade de Saúde da Família, que antes eles tinham pouco ou 

nenhum conhecimento, como a importância do agente 

comunitário de saúde (ACS) na vinculação entre USF e 

comunidade, entre outras. 

Peduzzi et al. (2019) em seu estudo, relata que quando 

utilizadas, as ações voltadas às necessidades interprofissionais 

de saúde buscam por uma abordagem abrangente do usuário, 

em detrimento das ações biomédicas que são destinadas a 

acelerar o serviço. De forma que, ações que envolveram as 

duas formas anteriores, tanto de abordagem abrangente quanto 

de agilização do fluxo de atendimentos, foram as mais 

percebidas. Em outra avaliação, do mesmo estudo, pode ser 

visto que, apesar de visar uma maior celeridade no 

atendimento, por vezes, é possível incluir nessas ações a 

integralidade entre profissionais e paciente (PEDUZZI et al., 

2019). 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar 

quais foram as principais experiências vividas, sob uma 

perspectiva discente, a partir das ações interprofissionais, 

realizadas no processo de territorialização da USF Eduardo 

Ramos, incluindo docentes, discentes, preceptoras, 

profissionais da atenção básica e comunidade, envolvidos na 

iniciativa de EIP: PET-Saúde/Interprofissionalidade. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo qualitativo de abordagem 

descritiva, do tipo relato de experiência, realizado a partir das 

vivências dos atores envolvidos (docentes, preceptoras e 

discentes) em um dos grupos do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde/Interprofissionalidade), da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) - Campus I, que 

compreende docentes e discentes da instituição, bem como 

preceptoras e demais profissionais da Unidade de Saúde da 

Família (USF) Eduardo Ramos, do município de Campina 

Grande, estado da Paraíba. 

O PET-Saúde/Interprofissionalidade é uma iniciativa do 

Ministério da Saúde do Brasil junto à Instituições de Ensino 

Superior (IES) disseminadas por todas as regiões geográficas 

nacionais, aliadas às secretarias municipais de saúde das 

respectivas cidades, que visa, em linhas gerais, a integração 

entre ensino, serviço e comunidade, por meio da EIP. 

 Reflexo do empenho da Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS), 

destinadas a instigar e apoiar as suas nações constituintes, no 

que concerne a ampliação da EIP no âmbito do ensino em 

saúde, qualificando e fortalecendo a Prática Colaborativa (PC) 

e auxiliando na mudança do modelo de atenção médico 

hegemônico, para um outro que atenda aos princípios do SUS 

(ALMEIDA; SILVA, 2019; PAHO; 2016). 

O município de Campina Grande foi contemplado com 

2, dos 120 projetos, ligados às Instituições de Ensino Superior 

e secretarias municipais de saúde, sendo um deles veiculado à 

UEPB. A partir de então, foram divididos os docentes e 
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discentes em 5 grupos, para que pudessem compor as equipes 

vinculadas às USF, previamente selecionadas pela secretaria 

de saúde, distribuídas pela cidade. 

A equipe do PET-Saúde/Interprofissionalidade da USF 

Eduardo Ramos compõem esse estudo. Atualmente, a 

composição do grupo inclui dois tutores, docentes dos 

departamentos de Educação Física e Farmácia da UEPB; oito 

discentes, com graduação em andamento nos seguintes 

cursos: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Odontologia, Psicologia e Serviço Social; três preceptoras, 

sendo duas Enfermeiras e uma Assistente Social, além dos 

demais profissionais, vinculados apenas à USF, mas que fazem 

parte das práticas em grupo. 

Dentre esses demais profissionais supracitados, 

destaca-se a importância dos ACS, cuja presença é crucial no 

processo territorial desenvolvido, em especial nas entrevistas 

com os usuários da USF, uma vez que atuaram de forma a 

intermediar diálogos, diminuir situações de timidez, nortear 

atuações, dentre outros. 

O processo de Territorialização da área em questão, 

compreende desde o momento das entrevistas realizadas com 

os usuários até a localização e descrição dos equipamentos 

sociais presentes. A experiência relatada refere-se ao período 

de julho a outubro de 2019. 

O estudo baseia-se e incide na observação direta ativa, 

realizada durante todo o processo de territorialização pelos 

envolvidos, bem como nas anotações acerca das ações 

implementadas, dessa forma os dados considerados de 

relevância em relação à rotina das atividades foram 

considerados para o desenvolvimento da pesquisa. 
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Adotou-se o uso da nomenclatura “preceptora” (palavra 

no feminino), tendo em vista que os profissionais que a 

compõem são todas desse gênero. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As experiências aqui apresentadas estão embasadas na 

observação direta ativa e nos registros feitos, a partir das 

atividades desenvolvidas pelos componentes do grupo PET-

Saúde/Interprofissionalidade da USF Eduardo Ramos em 

conjunto com os demais profissionais do serviço, durante o 

período que compreende o processo de territorialização 

implementado na área de abrangência da unidade. 

Tendo em vista a importância da realização dessa 

atividade, tanto para a unidade como para o grupo 

Interprofissional, foram necessárias algumas medidas que 

serão abordadas de forma detalhada, englobando os resultados 

do estudo, descritas e intituladas a seguir: que antecedessem a 

prática no território, fazendo com que os docentes e discentes 

se familiarizassem com a região, entendendo as práticas, 

crenças e costumes inerentes aos usuários, sob uma visão dos 

ACS – “Troca de saberes entre os ACS e o grupo PET-

Saúde/Interprofissionalidade”; de busca em prontuários e 

registros eletrônicos acerca da atual condição da população 

adscrita, quanto as doenças e agravos prevalentes – “Busca 

das principais doenças e agravos que acometem os 

usuários cadastrados à USF”; de planejamento das ações de 

territorialização junto aos ACS, de forma a perceber, através 

dos agentes comunitários, as melhores formas e meios de 

atuação – “Planejamento da atuação no território” e 
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implementação da territorialização, o que inclui as entrevistas e 

escuta aos usuários, busca de equipamentos e mapeamento da 

região – “Implementando as ações de territorialização”. 

Troca de saberes entre os ACS e o grupo PET-

Saúde/Interprofissionalidade: 

 A territorialização é um processo fundamental, pois 

permite conhecer as necessidades e os problemas das pessoas 

de um dado território. Logo, é um processo que deve ser feito 

de forma contíua, coletiva, envolvendo a comunidade para 

identificar não apenas os problemas e necessidades, mas 

também as potencialidades existentes em um determinado 

território - ou seja, os recursos que a comunidade possui para 

que possam ser utilizados na resolução de seus problemas. 

 Dessa forma, o ACS é um ator social essencial, pois é 

ele quem faz o cadastramento das famílias, quem está mais 

próximo da comunidade, portanto, consegue reuni-la para 

discutirem suas necessidades e prioridades para um 

determinado território. Logo, o Agente Comunitário é uma ponte 

entre a comunidade e a equipe de saúde. 

 Nesta perspectiva, é fundamental que o ACS seja 

inserido na atividade de territorialização, pois sua ausência 

impossibilita o reconhecimento do território. 

Na experiência vivenciada a participação do ACS foi 

essencial. Eles apresentaram o território de diversas formas, ou 

seja, por meio dos seus olhares sobre a comunidade que nos 

serviu de reflexão para o processo de territorialização. Além 

disso, foram com eles que no início do processo realizamos um 

passeio ambiental com o objetivo de conhecer o território para 

identificar os problemas e potencialidades do mesmo. Portanto, 

a partir do trabalho de campo conseguimos identificar os 
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espaços da comunidade como escolas, hospitais, áreas de 

risco e vulnerabilidade. 

Para conhecer melhor a comunidade consideramos 

pertinente entrevistar os moradores do território para conseguir 

identificar como é a vida social da comunidade, sua história, 

suas necessidades de saúde, sua visão sobre os serviços de 

saúde. Optamos pela visita a residência dos usuários. Dessa 

forma, os ACS foram essenciais para permitir a nossa entrada 

nas casas dos usuários atendidos pela USF   para que 

pudéssemos conversar e entrevistá-los. 

Justo et al. (2017), demonstraram em seu estudo a 

importância da presença do ACS no processo de 

reconhecimento do território. Por meio dos ACS, os alunos 

conheceram a equipe de saúde da USF e foram inseridos no 

território. Além disso, os ACS apresentaram as microáreas que 

formam o território atendido pela unidade de saúde 

demonstrando a riqueza cultural, a história do bairro, os 

problemas de infraestrutura existentes na comunidade. 

Araújo et al. (2017), em um relato de experiência também 

evidenciam a importância do ACS para o processo de 

territorialização. A atividade de territorialização começou com a 

divisão de uma turma de medicina em seis grupos alocados em 

seis USF de Sobral. Os estudantes acompanharam os ACS em 

suas visitas domiciliares. No caminho, identificaram os 

equipamentos sociais, possibilidades de intervenção bem como 

ao final do processo compreenderam melhor o papel do ACS 

na atenção básica. 

Neste contexto compreendemos como a presença deste 

profissional na atenção básica a saúde é de extrema 
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importância sendo um elemento chave que consegue aproximar 

a equipe de saúde da comunidade. 

 
Figura 1. Troca de saberes entre os ACS e o grupo PET-
Saúde/Interprofissionalidade. 

 

Fonte: Arquivo PET - SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE. 

 
Nesta perspectiva sua ausência dificulta o processo de 

reconhecimento do território. Nossa experiência evidencia esta 

constatação. Durante o processo encontramos dificuldades 

devido à ausência dos ACS que estavam envolvidos em 

mobilizações caracterizadas por paralisações semanais de 3 

dias, portanto, eles só estavam trabalhando dois dias por 

semana, dificultando consideravelmente o processo de 

territorialização. 

Busca das principais doenças e agravos que acometem os 

usuários cadastrados à USF: 

O Território deve ser compreendido de forma dinâmica, 

pois está em constante mudança. Dessa forma, podemos 

concluir que um determinado território as vezes apresenta um 
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dado problema de saúde predominante, porém outros agravos 

podem surgir a partir da procura ativa em meios de informação 

físicos ou digitais. Na busca pelas principais doenças e agravos 

que acometem os usuários cadastrados na USF Eduardo 

Ramos identificamos um grande número de pessoas com 

Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), principalmente 

diabetes e hipertensão. 

As DCNT constituem um problema de saúde pública 

mundial são responsáveis pela maior parte de óbitos no mundo. 

Segundo Malta et.al (2019), no Brasil as doenças crônicas são 

responsáveis por 72% dos óbitos. Além disso, elas afetam a 

qualidade de vida dos indivíduos ao produzir incapacidades.  

Para Malta et.al (2019), as DCNT geram incapacidades 

e limitações afetando principalmente países em 

desenvolvimento sendo responsáveis por um terço das mortes 

em pessoas com menos de 60 anos de idade. Nos países 

desenvolvidos a morte prematura em pessoas com faixa etária 

entre 30 e 60 anos de idade perfaz menos de 13%, portanto 

países em desenvolvimento parecem ser mais afetados por 

essas enfermidades.  

A partir dos dados coletados dos prontuários físicos da 

USF Eduardo Ramos e da fala dos profissionais de saúde que 

compõem a equipe de saúde desta USF foi possível 

estabelecer um índice elevado de pessoas acometidas por 

enfermidades crônicas, corroborando com a fala de Malta 

apresentada anteriormente. 

Dessa forma, traçar um perfil da incidência de doenças 

crônicas durante o processo de territorialização foi primordial 

considerando que elas são responsáveis pela maioria das 
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mortes no mundo e por gerar incapacidades que afetam a 

qualidade de vida dos indivíduos.  

Planejamento da atuação no território: 

 Sabe-se que o processo saúde/doença resulta de uma 

totalidade de fatores sociais, ambientais, fisiológicos, portanto, 

não é possível atribuir ao processo de saúde e doença um 

elemento isolado, pois é depende de um processo maior. 

Carrapato; Correia; Garcia, (2017), corrobora a essa fala 

quando destaca que o equilíbrio saúde-doença depende de 

diversos fatores, cuja origem pode ser localizada nos aspectos 

sociais, econômicos, culturais, ambientais, 

biológicos/genéticos. Partindo de uma concepção abrangente 

de saúde, ou seja, que considera a multiplicidade de fatores que 

podem afetar o processo saúde/doença entendemos que para 

realizar a territorialização necessitamos de um planejamento 

que envolva a comunidade e a equipe de saúde.  

 Nesta perspectiva, realizamos reuniões com a equipe de 

saúde estabelecendo contato com a comunidade com o intuito 

de localizar os problemas existentes nela. Falamos não apenas 

dos problemas de saúde, mas também dos determinantes de 

saúde, que podem afetar o bem-estar dos indivíduos. Além 

disso, buscamos compreender os fatores sociais existentes 

naquele espaço quanto à religião, relacionamento e à história 

da comunidade. 

 A localização dos recursos presentes na comunidade 

atendida pela USF Eduardo Ramos foi outro ponto importante 

nesse processo, pois representa a oportunidade de localizar 

dentro do próprio território elementos e pessoas habilidosas que 

possam contribuir para futuras intervenções dentro do mesmo. 
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 Durante todo esse processo o contato com o ACS foi 

extremamente importante, pois eles constituíram o elo que nos 

ligou a comunidade. A partir desses profissionais conseguimos 

estabelecer relações com a comunidade entrar em suas casas, 

escutar suas vozes, preocupações e histórias.  

Dessa forma, Caires (2017), considera que o processo 

de territorialização é extremamente importante, uma vez, que 

permite delimitar a comunidade, conhecer a realidade das 

pessoas, estabelecer vínculos entre os usuários e a equipe de 

saúde. Além disso, a territorialização permite caracterizar a 

população, identificar os problemas de saúde e suas relações 

com as condições de vida e de acesso aos serviços de saúde. 

Logo, a partir deste diagnostico torna-se possível planejar e 

organizar medidas com objetivo de solucionar os problemas de 

saúde da comunidade. 

Outros autores consideram que o processo de 

territorialização constitui uma ferramenta importante nos 

serviços de atenção básica à saúde, pois possibilita a 

elaboração de um diagnóstico situacional que pode ser usado 

para organizar o processo de trabalho permitindo a construção 

de estratégias para intervir na comunidade (COSTA; 

VASCONCELOS, 2016). 

 A territorialização é um instrumento fundamental nos 

serviços de atenção básica à saúde por permitir o 

reconhecimento do território, seus problemas e potencialidades 

aproximando a comunidade da equipe de saúde responsável 

por atendê-la. 

Implementando as ações de territorialização: 

 Para implementar a territorialização optamos por realizar 

o passeio ambiental, entrevistar os moradores, visitar as 
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famílias. Utilizamos ainda dados oficiais presentes no 

prontuário eletrônico (PEC) e os prontuários físicos que ainda 

são utilizados na USF Eduardo Ramos. Além disso, 

consideramos a fala da equipe de saúde que possui um olhar 

mais apurado sobre a comunidade. 

 Todos esses elementos foram importantes para coletar 

dados para construção da territorialização. O passeio ambiental 

que corresponde ao trabalho de campo possibilitou localizar os 

recursos presentes na comunidade, os equipamentos sociais 

(igrejas, espaços de lazer) suas áreas de risco e vulnerabilidade 

para posterior mapeamento. 

As visitas as residências dos usuários e as entrevistas 

com os moradores do território permitiu compreender quais são 

os problemas que eles consideram mais importante 

possibilitando conhecer melhor as famílias. 

A partir da coleta de dados construímos um mapa 

contendo as informações sobre o território áreas de risco e 

vulnerabilidade, delimitação do território, áreas descobertas e 

equipamentos sociais. 

Através do mapa que, estabelece as características de 

cada micro área, é possível estabelecer e planejar ações 

voltadas para o perfil apresentado pela comunidade. 

Uma perspectiva ampliada de saúde torna obrigatório 

considerar todos os elementos existentes no território. O 

modelo biomédico não é capaz de resolver os problemas de 

saúde porque possui um olhar limitado por considerar apenas o 

aspecto biológico como desencadeador da doença. Para Barros 

(2002), simultaneamente ao desenvolvimento da biomedicina 

percebeu-se a sua incapacidade de proporcionar respostas 

satisfatórias para os problemas de saúde principalmente para 
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os aspectos psicológicos ou subjetivos que acompanham em 

menor ou maior grau o desenvolvimento de qualquer doença. 

Logo, a construção do mapa foi uma etapa importante porque 

permitiu compreender as especificidades excedentes ao 

modelo biomédico ao identificar no processo os demais 

determinantes de saúde que envolve o processo saúde/doença. 

Para a confecção do mapa foi necessário ir a campo para 

localizar os equipamentos sociais, as áreas de risco e de 

vulnerabilidade. 

 
Figura 2. PETianos no mapeamento de equipamentos sociais 
da comunidade. 

 

Fonte: Arquivo PET - SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE. 
 

Para tanto contamos com a ajuda dos ACS e dos 

preceptores que por trabalharem na unidade de saúde puderam 

nos orientar melhor na construção do mapa.  
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Barbosa Neto et al., (2017), em seu relato de experiência 

também demonstraram que a construção do mapa permitiu 

identificar as condições de moradia, os equipamentos sociais, 

os grupos prioritários como gestantes, crianças, diabéticos, 

hipertensos. Para eles a construção do mapa foi facilitada pela 

presença dos ACS que foram o elo entre a equipe de saúde e 

a comunidade. Outros autores também relatam a importância 

dos ACS para construção de uma ponte entre os usuários e a 

equipe de saúde (COSTA; VASCONCELOS, 2016). 

A implementação da territorialização na USF Eduardo 

Ramos representou um momento que permitiu conhecer de 

forma mais profunda a comunidade atendida por esta USF. 

Embora saibamos que o reconhecimento do território não 

constitui uma solução para todos os problemas de saúde 

consideramos esta ferramenta um elemento importante dentro 

deste processo. 

 

CONCLUSÕES 

 

O processo de territorialização relatado no presente artigo 

fruto do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde/Interprofissionalidade), da Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB) Campus I proporcionou aos estudantes 

inseridos no programa uma relação de proximidade com a 

comunidade e com os demais profissionais que compõem a 

equipe de saúde. 

Logo, a partir das ações interprofissionais foi possível 

compreender melhor como o trabalho feito na atenção básica à 

saúde é complexo e dependente de uma multiplicidade de 

fatores que produz desafios cotidianos caracterizados pelas 
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relações estabelecidas não apenas com a comunidade, mas 

principalmente, entre os próprios profissionais. Os conflitos que 

emergem dessas relações, sobretudo das relações entre os 

próprios profissionais foram difíceis de lidar e afetaram 

diretamente a prestação dos serviços que devem ser oferecidos 

a comunidade. Portanto, a partir da perspectiva discente, uma 

das barreiras encontrados ao longo da atividade de 

territorialização foi justamente os conflitos surgidos entre os 

próprios profissionais. Os conflitos surgiram devido à existência 

de profissionais autoritários e centralizadores que durante o 

processo não conseguiram trabalhar dentro de uma perspectiva 

Interprofissional e colaborativa.  

Outro ponto que merece ser destacado como uma barreira 

durante o processo de territorialização corresponde a ausência 

do ACS. Devido as paralisações semanais de 3 dias durante a 

semana, o ACS não esteve presente em muitos momentos, 

dificultando todo o processo.  

Por outro lado, podemos olhar para situações conflituosas 

de diversas formas inclusive podemos perceber o conflito como 

uma oportunidade. Logo, a partir da experiência vivenciada 

conseguimos compreender na prática a importância do trabalho 

colaborativo e interprofissional, ou seja, os conflitos surgidos 

representaram a oportunidade de compreender na prática que 

o trabalho uniprofissional centralizado é ineficiente, portanto, 

não contribui para a resolutividade da equipe - ao contrário, 

dificulta o processo de cuidado integral que deve ser oferecido 

pelos profissionais que compõem a equipe de saúde.  

Além disso, a atividade de territorialização realizada 

dentro do contexto interprofissional possibilitou aproximar mais 

os discentes permitindo a construção de uma relação pautada 
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no respeito e no entendimento da importância de cada 

profissional para promover o cuidado holístico aos usuários dos 

serviços de saúde. 
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RESUMO: A terapia floral de Bach, constitui uma forma de 
tratamento que utiliza a energia das flores silvestre, composta 
por 38 essências extraídas a partir do padrão vibracional das 
plantas e da força curativa que causam. Atua sobre o estado 
emocional das pessoas e não sobre a doença física que 
harmonizam e equilibram a personalidade, a preparação dos 
florais e as propriedades terapêuticas destinam-se a combater 
as emoções negativas que provocam doenças e assim, 
propende a favorecer a harmonização da pessoa na ambiência 
em que vive. Objetiva-se descrever os benefícios gerais da 
terapia com florais de Bach. Trata-se de uma revisão da 
literatura científica, cuja coleta de dados foi efetuada a partir de 
uma busca nas bases de dados SciELO, Medline e BVS. A 
amostra final do estudo foi composta por dez artigos científicos. 
O uso dos Florais de Bach tem mostrado resultados positivos, 
especialmente quando associado ao uso de outro 
medicamento, seja ele alopático ou homeopático, tendo em 
vista que os medicamentos agem na diminuição dos sintomas 
físicos, enquanto os florais visa o tratamento emocional e 
mental como estresse, depressão, solidão, ansiedade, tristeza 
e medo. Pode-se constatar que a terapia desenvolve ações de 
prevenção, promoção, manutenção e recuperação da saúde 
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além de garantir uma atenção humanizada, individualizada, 
integral e equitativa, como dispõe os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Palavras-chave: Essências florais. Terapia complementar. 

Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização das Terapias Alternativas ou 

Complementares estão cada dia mais evidente na vida dos 

indivíduos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

essa terapia  em questão, tem por definição um tratamento 

diferenciado da medicina tradicional, ou seja do sistema de 

saúde vigente, podendo ser complementar à medicina 

convencional para amenizar problemas de saúde e 

proporcionar melhor qualidade de vida (GATTI et al., 2015). 

Essas práticas complementares existem desde a 

antiguidade, mas seu uso frequente renasceu pelo mundo 

ocidental nos últimos decênios, a partir da necessidade de um 

sistema de saúde mais eficiente e atrelando-se ao tratamento 

convencional busca trazer melhores resultados (NOSOW; 

CEOLIM; 2016).  

Portanto, no ano de 2006 foi implementada no Brasil a 

política nacional de práticas integrativas e complementares 

(PNPIC) com o objetivo de criação de políticas públicas para a 

integração da medicina tradicional em articulação com as 

práticas complementares nos sistemas nacionais de saúde 

(NASCIMENTO et. al.; 2017). 

Atualmente existe uma gama de categorias das terapias 

alternativas e complementares e dentre elas estão os produtos 

naturais (plantas medicinais, florais de bach), intervenções 

mente corpo (meditação, ioga, acupuntura), manipulação 
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baseado no corpo (massagens), terapias energéticas (reiki, 

reflexologia), e sistema médico alternativo (homeopatia) (GATTI 

et. al.; 2015).  

A terapia com Florais de Bach compõe um campo dentro 

das terapias alternativas e complementares e foi criada por 

Edward Bach em 1928, médico inglês, clínico e homeopata, que 

estava inconformado com o tratamento convencional. A 

terapêutica tem como principal objetivo o bem-estar do 

indivíduo e sobretudo, tratar o indivíduo de forma holística, 

unificando a tríade corpo, mente e espírito (NOSOW; CEOLIM; 

2016). A terapia floral de Bach, constitui uma forma de 

tratamento que utiliza a energia das flores silvestre, composta 

por 38 essências extraídas a partir do padrão vibracional das 

plantas e da força curativa que causam. A preparação dos 

florais e as propriedades terapêuticas destinam-se a combater 

as emoções negativas que provocam doenças e assim, 

propende a favorecer a harmonização da pessoa na ambiência 

em que vive (NASCIMENTO et. al.; 2017).  

As essências de florais atua sobre o estado emocional 

das pessoas e não sobre a doença física que harmoniza e 

equilibram a personalidade. Estes são formados por sete 

grupos, que agem sobre o medo; a indecisão; a solidão; o 

desalento ou desespero; a falta de interesse; a sensibilidade 

excessiva a influência, ou seja, a opiniões externas e sobre a 

excessiva preocupação com o bem-estar dos outros (SILVA et. 

al.; 2014). Os florais são reconhecidos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como terapia natural desde 1976, e 

são habitualmente indicadas para prevenção de doenças físicas 

e reforço de tratamentos convencionais. É importante ressaltar, 

que este tratamento não deve ser substituído pelos florais, e 

sim, relacionar como terapia coadjuvante no tratamento 

prescrito (NASATTO; RODRIGUES, 2016).  
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Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo 

descrever os benefícios gerais da terapia com florais de Bach 

através da revisão da literatura em bases de dados. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de revisão da literatura que 

objetivou responder à seguinte questão: “Quais os benefícios 

de uma terapia realizada com o uso dos florais de Bach?”. Para 

o desenvolvimento da revisão estabeleceu-se protocolos de 

busca como a identificação das palavras chaves, operadores 

Booleanos, selecionadas segundo a classificação dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), identificação das 

fontes de pesquisa e critérios de Inclusão e exclusão (idioma, 

base de dados).  

As buscas foram realizadas no período de setembro de 

2014 a setembro de 2019, nas bases eletrônicas de dados da  

Medical Literature Analysis and Retrieval (Medline), Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e, utilizando os descritores previamente 

consultados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECs), 

“terapias complementares,” “essências florais” e “saúde” em 

seus respectivos idiomas inglês e espanhol. 

A busca inicial utilizando os descritores supracitados 

resultou em 1850 trabalhos. Como forma de elegibilidade, foi 

aplicada a ferramenta “Filtro”, sendo os critérios de inclusão dos 

artigos definidos, inicialmente, para a presente revisão 

integrativa foram: artigos publicados em português, inglês e 

espanhol, entre o período de 2014–2019 e tipo de documento: 

artigo científico. E excluídos, adotaram-se artigos que não 

apresentassem nenhum aspecto do tema proposto ou que 

estivessem redigidos em outras línguas que não as acima 
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citadas. Portanto, após a leitura dos 335 textos na íntegra, 

foram selecionados apenas 10 artigos para compor o universo 

de análise. 

Para a análise e posterior síntese dos artigos que 

atenderam aos critérios de inclusão foi utilizado um quadro 

sinóptico especialmente construído para essa finalidade, que 

contemplou os seguintes aspectos, considerados pertinentes: 

Indicação de uso dos florais de Bach e suas respectivas 

essências e Florais de Bach indicado para cada estado de 

ânimo. A apresentação dos resultados e discussão dos dados 

obtidos foi feita de forma descritiva, possibilitando ao leitor a 

avaliação da aplicabilidade da revisão da literatura, de forma a 

atingir o objetivo proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra final do presente estudo foi composto por dez 

artigos científicos, selecionados pelos critérios de exclusão e 

inclusão anteriormente definidos. Sendo assim, quatro (40%) 

foram encontrados na base de dados BVS e seis (60%) 

Medline. A Quadro 1 apresenta os resultados e especificações 

de cada um dos artigos selecionados. 

 

   QUADRO 1. Artigos levantados nas bases de dados. 

BASE 
DE 

DADOS 

AUTOR(es) TÍTULO PERIÓDI
COVOL, 
Nº, PÁG, 

ANO  

CONSIDERAÇÕES 

Medline ALBERGARI
A, L.D.S.; 
SANTOS, D. 
O.; 

Análise 
do perfil 
de 
essência
s florais 

Duc In 
Altum, 
Muriaé, v. 
16, n. 1, p. 

Avaliou os resultados 
da terapia floral em 
pacientes portadoras 
de câncer, eviden- 
ciando que a terapia foi 
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CRESPO, J. 
M. R.S. 

mais 
utilizadas 
em um 
grupo 
homogên
eo de 
pacientes 
do sexo 
feminino 
portadora
s de 
câncer.  

17-28. 
2017. 

satisfatória para o 
grupo.   

Medline  ALBUQUER
QUE, L.M. N. 
F.;  
PENICHE, 
G. G.; SALL 
ES, L.F.; 
SILVA, 
M.J.P. 

Avaliando 
o efeito 
das 
essência
s florais 
nos 
traumas e 
medos 
em 
crianças 
que 
vivem em 
situação 
de 
pobreza. 

Cadernos 
de 
Naturologia 
e Terapias 
Com- 
plementare
s, v. 5, n. 8, 
p.13-19, 19 
out. 2017.  

Avaliou o uso da 
terapia floral para 
tratamento dos trau- 
mas e medos em 
crianças, evidenci- 
ando que esta pode 
diminuir os danos 
psicológicos no grupo 
abordado.  

Medline ARRUDA, 
A.P.C.B.N.; 
BALNEAVES
, L.G.; 
TURRINI, 
R.N.T. 

Florais de 
Bach em 
paci- 
entes 
com 
histórico 
de abuso 
sexual: 
relato de 
caso.  

Cadernos 
de 
Naturologia 
e Terapias 
Com- 
plementare
s, v. 4, n. 6, 
p. 67-75. 
2015.  

Avaliou o uso da tera- 
pia floral em pacien- 
tes vítimas de abuso 
sexual, tendo a terapi- 
a como resultados 
satisfatório para 
diminuir o dano 
causado da violência.  

Medline  CARISSIMO, 
T.D.N.; OLIV 
EIRA, L.C.  

Estudo 
da 
eficácia 
da terapia 
floral em 
alunos 
submetid

Cadernos 
da Escola 
de Sa- úde, 
n. 8, p. 180-
188. 2017. 

Avaliou os resultados 
da terapia floral para o 
tratamento de alu- nos 
com estresse, a 
mesma evidenciou 
efeitos eficazes e 
positivos.  
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os a 
estresse. 

BVS GATTI, M.F. 
Z.; LEÃO, E. 
R.; SILVA, 
M.J.P.; AQUI 
NO, C.R. 

Perfil da 
uti- 
lização 
das 
terapias 
alter- 
nativas/c
ompleme
ntares de 
saúde de 
indivíduo
s 
oriundos 
do 
sistema 
complem
en-tar de 
saúde. 

Cadernos 
de 
Naturologia 
e Terapias 
Com- 
plementare
s, v. 4, n. 6, 
p. 29-35. 
2015. 

Observou o perfil de 
utilização das terapias 
alternativas e 
complementares em 
um hospital privado na 
cidade de São Paulo - 
SP. 

Medline  NASATTO, 
L.M.; RODRI 
GUES,  D.M. 
O. 

Florais de 
bach: 
uma 
possibilid
ade de 
tratament
o 
complem
entar 
para 
aspectos 
mentais e 
emociona
is.  

Cadernos 
de 
Naturologia 
e Terapias 
Com- 
plementare
s, [s.l.], v. 5, 
n. 8, p.9-
11, 19 out. 
2017. 

Avaliou o uso da 
terapia floral para o 
tratamento de pro- 
blemas psicos- 
sociais, princi- 
palmente os 
sofrimentos relacio- 
nados a estresse, 
medo, ansiedade, 
solidão, entre outros.  

BVS NASCIMENT
O, V.F.; 
JULIANI, H. 
F.; SILVA, R. 
G. M.; GRA 
ÇA, B.C. 

Utilização 
de florais 
de bach 
na 
psicotera- 
pia 
holística.  

Saúde.com
, [s.l.], v. 13, 
n. 1, p. 771-
778, 18 
maio 2017.  

Avaliou o uso tera- 
pêutico dos florais, 
indicando que 
os profissionais 
especialista na 
psicoterapia holística  
façam uso da mesma.  
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BVS NOSOW, S. 
K. C.; CEO 
LIM, M.F. 

Seleção 
de florais 
de Bach 
para 
melhora 
na 
qualidade 
do sono. 

Revista de 
Enferma- 
gem UFPE 
Online, 
Recife, v. 
10, n. 4, p. 
3662- 
3668. Set. 
2016.  

Verificou o uso dos 
florais de Bach para 
atingir uma melhor 
qualidade no sono, 
pois a terapia atua 
induzindo o bem-estar 
psi- cológico e físico.  

BVS RAMÍREZ, 
G. R.H.; PER 
NÍA, J.M.B.; 
HERNÁNDE
Z, G.T.B.; 
RODRÍGUE
Z, I.P.; 
PAUMIER, 
I.M. M. 

Terapia 
floral y 
adolesce
ncia 

Multimed. 
Revista 
Mé- dica. 
Granma, v. 
19, n. 6. p. 
1137-1147. 
Nov-Dez. 
2015. 

Observou o uso da 
terapia floral para os 
transtornos e mudan- 
ças na fase da 
adolescência, fatores 
como irritabilidade, 
ansie- dade, impul- 
sividade, sonolên- cia, 
dentre outros.  

Medline  SILVA, A.D. 
T.; ANDERS 
EN, T.; KOT 
AKA, S.L.D.; 
OLIVEIRA, 
L.C.  

Aplicação 
da 
terapia 
floral em 
indivíduo
s com 
estresse. 

Cadernos 
da Escola 
de Sa- úde, 
n. 11, p. 
46-55. 
2017. 

Avaliou o uso da 
terapia floral em um 
grupo de indivíduos 
com estresse, sendo a 
terapia satisfatória 
1,78 vezes em relação 
ao placebo.  

BVS NOSOW, S. 
K. C.; CEO 
LIM, M.F. 

Seleção 
de florais 
de Ba- ch 
para 
melho- ra 
na 
qualida- 
de do 
sono. 

Revista de 
Enferma- 
gem UFPE 
Online, 
Recife, v. 
10, n. 4, p. 
3662-3668. 
Set. 2016.  

Verificou o uso dos 
florais de Bach para 
atingir uma melhor 
qualidade no sono, 
pois a terapia atua 
induzindo o bem-estar 
psico- lógico e físico.   

BVS RAMÍREZ, 
G. R.H.; PER 
NÍA, J.M.B.; 
HERNÁNDE
Z, G.T.B.; 
RODRÍGUE
Z, I.P.; 
PAUMIER, 
I.M. M. 

Terapia 
floral y 
adolesce
ncia 

Multimed. 
Revista 
Mé- dica. 
Granma, v. 
19, n. 6. p. 
1137-1147. 
Nov-Dez. 
2015. 

Observou o uso da 
terapia floral para os 
transtornos e mudan- 
ças na fase da adoles- 
cência, fatores como 
irritabilidade, ansie- 
dade, impulsividade, 
sonolência, dentre 
outros.  
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   Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A partir da análise realizada dos artigos, o uso dos 

Florais de Bach têm mostrado resultados positivos, 

especialmente quando associado ao uso de outro 

medicamento, seja ele alopático e/ou homeopático, tendo em 

vista que os medicamentos agem na diminuição dos sintomas 

físicos, enquanto os florais visa o tratamento emocional e 

mental, como estresse, depressão, solidão, ansiedade, tristeza 

e medo (NASATTO; RODRIGUES; 2016).  

Os florais de Bach são essências energéticas extraídas 

das flores e cada um dos 38 remédios descobertos pelo Dr. 

Bach representam e servem para equilibrar uma determinada 

peculiaridades ou estado emocional específico.  

(NASCIMENTO et. al.; 2017). 

Há dois métodos de extração das essências do Florais 

de Bach, são eles: solar e a fervura. O método solar consiste na 

colheita do floral, no qual parte dele é colocado em um 

recipiente de cristal contendo água pura, depois deixa-o no sol 

próximo a planta colhida para que haja a extração do princípio 

ativo. No método da fervura, os florais são colhidos e 

misturados a água pura em um recipiente e posto para ferver, 

após isso deixa resfriá-la, o líquido fica mais concentrado e 

precisa ser diluído posteriormente (CARISSIMO; OLIVEIRA, 

2012). 

Para preparar o medicamento, deve-se separar 2 gotas 

da essência concentrada e misturar com 23 ml de água mineral. 

Por via de regra, acrescenta-se 7 ml de vinagre de maça, 

substância glicerinada ou conhaque, para conservação da 

água. O indicado é preparar o floral usando frasco de vidro 

escuro (âmbar) de 30 ml, com conta-gotas. A dosagem usual é 
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de 4 gotas dessa preparação sendo 4 vezes ao dia pingadas 

diretamente na boca. 

Em todo o mundo se observa, hoje, uma atitude em 

relação a melhora da saúde e concomitantemente o bem-estar. 

A divulgação da terapia está tornando a população mais 

consciente em favor de uma medicina mais preventiva que 

curativa, uma vez que as pessoas procuram os florais em busca 

da curar sem agredir o corpo (HIRATA, 1993) 

O efeito da utilização dos florais de Bach abrange o ser 

humano em suas múltiplas dimensões seja física, mental, 

emocional e espiritual. Estes florais, estabelecem uma conexão 

de equilíbrio ao indivíduo atuando diretamente em forma 

preventiva, de avaliação e cura da pessoa(NASCIMENTO et. 

al.; 2017). 

Os grupos dos florais dividem-se em sete e estão 

descritos conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 2. Indicação de uso dos florais de Bach e suas 

respectivas essências. 

Indicação de uso Essências Exemplos 

Para os que 
sentem medo 

Rock Rose; 
Mimulus; 
Cherry Plum; 
Aspen; 
Red Chestnut. 

Pânico, terror, 
medo de perder o 
controle físico e 
emocional, medo 
excessivo, medo 
de situações 
desconhecidas. 

Para os que têm 
sensibilidade a 
influências 
externas 

Centaury; 
Walnut; 
Agrimony. 

Não sabe seus 
reais sentimentos, 
dificuldade às 
mudanças, 
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submissos, 
permitem 
dominação 

Para os que 
sofrem de 
indecisão 

Gentian; 
Wild Oat; 
Gorse; 
Cerato; 
Scleranthus; 
Hornbeam. 

Precisa de outra 
pessoa para ajudar 
a tomar decisão, 
não consegue 
decidir entre duas 
situações, 
pessimista, perdeu 
a fé, 
desesperança, 
desmotivação.  

Para os que 
sofrem de 
excessivo cuidado 
com os outros 

Chicory; 
Vine; 
Beech; 
Vervain; 
Rock Water; 
Holly. 

Ciúmes, apego, 
possessividade, 
autoritarismo, ódio, 
inveja, 
perfeccionismo, 
impõe sua 
vontade, 
dominador, crítico, 
auto exigência. 

Para os que 
sentem solidão 

Heather; 
Water Violet; 
Impatiens. 

Impaciente, irritado 
com os outros, 
sério, reservado, 
gosta de ser o 
centro das 
atenções. 

Para os que 
demonstram 
desinteresse em 
situações 

Clematis; 
Wild Rose; 
Olive; 
Mustard; 

Apatia, vivem no 
passado, 
pensamentos 
indesejáveis, 
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Chestnut Bud; 
White Chestnut; 
Honeysuckle; 

tristeza 
desconhecida, 
dificuldade em 
aprender com os 
erros, sonolentas. 

Para os que 
sentem desespero 

Elm; 
Pine; 
Sweet Chestnut; 
Oak; 
Larch; 
Crab Apple; 
Willow; 
Star of Bethlehem. 

Sofrimento por 
choque ou trauma, 
não confiam na 
sua própria 
capacidade, não 
respeita seus 
limites, 
negativismo, 
ressentimento, 
mágoa. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Os florais apresentam padrão vibratório que corresponde 

ao mesmo da psique, agindo diretamente sobre a região do 

pino, junto com o inconsciente humano, por frequências 

eletromagnéticas, promovendo pensamentos mais claros e 

consequentemente melhorando a consciência, facilitando o 

processo de modificações psicoemocionais, como ocorre com 

o floral Red Chestnut que é indicado para indivíduos com 

pensamentos repetitivos, obsessivos e pressentimentos 

negativos (NOSOW, 2016). 

Independentemente da idade, os florais promovem 

melhorias significativas no estado emocional proporcionado 

benefícios ao usuário. Albuquerque et al (2017), realizou uma 

avaliação dos efeitos dos florais em crianças que convive com 

traumas, medos e que vivem em situação de pobreza e maior 

vulnerabilidade em desenvolver desordem mental e 

comportamental, facilitando emoções de raiva, vergonha, medo 
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e insegurança. A escolha das essências de florais manipulados 

continha o Rock Rose, Aspen, Mimulus e o Star of Bethlehem. 

Após o uso dos florais, as crianças demonstraram melhoras no 

comportamento, tornaram-se tranquilas, amorosas, alegres, 

com desenvoltura, coragem e maior interação social tornando-

o benéfico para a saúde mental e emocional, facilitando a 

superação dos medos e traumas que as presenciam 

diariamente. 

O Rescue Remedy, é um dos florais mais utilizados, por 

ser composto pela combinação de 5 essências diferentes dos 

florais, são eles: Impatiens, utilizados para aquelas pessoas 

impacientes e que irritam-se facilmente, então este traz a 

tranquilidade nesses momentos de tensão; o Chematis, para 

aquelas pessoas que pensam muito no futuro sem viver o 

presente, então é muito utilizado para trazer o foco e 

consciência no presente; o Cherry Plum para aqueles que 

facimentente tem um esgotamento mental e perdem o controle, 

então deve ser utilizados para prevenir esse desequilibrio; o 

Star of Bethlehem utilizados para situações de choques ou 

traumas emocionais, trazendo então alívio para os angustiados 

e por fim o Rock Rose utilizados em momentos de medo 

exacerbado, terror e crise pânico. Portanto essa classe do 

Rescue Remedy, deve ser usado em momentos emergenciais, 

no qual a pessoa não consegue assimilar a situação de 

imediato (NASATTO; RODRIGUES, 2016).  

Essas essências, especialmente as empregadas no 

Rescue Remedy podem ser utilizadas em um curto período, nas 

reações agudas e para mudanças circunstancialmente 

profunda deve ser usado ao longo prazo para obter as 

mudanças efetivas no nível mental e emocional (RAMÍREZ, et. 

al., 2015).  
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A maioria das doenças agravantes dos dias atuais, como 

por exemplo os cânceres, não afeta apenas o organismo físico 

do indivíduo, mas o complexo biopsicossocial. Um dos 

problemas mais evidenciados atrelados a diversas patologias é 

a depressão, que por sua vez causa tristeza profunda e 

prolongada, angústia, medo, desmotivação do presente e 

futuro, ocasionado um grande desequilíbrio emocional 

principalmente em relação ao tratamento, mas a terapia floral 

associada traz inúmeros benefícios, restaurando seu emocional 

e dando ânimo para continuar o tratamento convencional 

(ALBERGARIA; SANTOS; CRESPO, 2017). 

Segue abaixo algumas das essências florais descritas 

por Bach para harmonização da consciência e trabalho para os 

mais variados estados psíquicos, gerando equilíbrio emocional 

e biopsíquico. 

 

Tabela 3. Florais de Bach indicado para cada estado de ânimo. 

Floral Ânimo Negativo Promove 

Rock Rose Aterrorizado Coragem 

Mimulus Medos concretos e 
timidez 

Segurança e 
Empatia 

Impatiens Insônia, cãibras, 
impaciência, 
desordens 
digestivas e 
alimentares 

Sono, alívio da 
contração 
muscular, ritmo 

Chicory Possessividade e 
autopiedade 

Amor incondicional 

Water Violet Orgulho e Envolvimento com 
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alienação o próximo 

Heather Solidão, sem 
apetite e diarreia 

Apetite e interação 
social 

Aspen Medos 
inexplicáveis, 
pânico noturno e 
sonambulismo 

Coragem e 
compreensão 

White Chestnut Excesso de 
pensamentos ou 
pensamentos 
cíclicos, bruxismo, 
depressão, 
ausência de 
memória 

Controle e redução 
de pensamentos 
indesejados, 
enfrentamento e 
maturidade 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Os profissionais da área da saúde devidamente 

habilitados para trabalhar com os Florais de Bach, devem ter o 

conhecimento amplo da terapia, o mecanismo de ação, eficácia 

e segurança da sua atuação para atender a demanda da 

clientela e dar respostas terapêuticas que auxilia a 

harmonização dos corpos (mental, emocional e espírito) e 

facilita o livre fluxo das energias superiores através da 

personalidade (NASATTO; RODRIGUES; 2016). 

A terapia tradicional, cartesiana e mecanicista da 

atualidade priva-se somente ao biológico, desconsiderando na 

maioria das vezes o psicológico e o fator social, tendo em vista 

que de maneira isolada não está abarcando o amplo campo do 

sofrimento humano, sendo que este é um fator muito prevalente 

no processo de adoecimento. Em razão disso, os clientes estão 

cada dia mais procurando as práticas complementares, 
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principalmente quando se trata da Terapia Floral por acolhê-lo 

de forma holística, individual e integral. (ALBERGARIA, 

SANTOS; CRESPO, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Contudo, vale salientar que os florais não substituem os 

medicamentos tradicionais para as doenças e nem os cuidados 

médicos e psicológicos com os profissionais. Eles devem ser 

utilizados como uma complementação a terapia convencional, 

mantendo o equilíbrio da tríade mente-corpo-espírito, reagindo 

contra os estados de ânimos negativos permitindo que o 

organismo humano descubra o seu caminho até a verdadeira 

saúde interior. 

Todavia, por mais que exista políticas públicas já 

instituída existe uma grande demanda dos clientes em busca 

das terapias complementares e integrativas, para nota-se ainda 

uma escassez de trabalhos científicos abordando as diversas 

terapias existentes, principalmente em relação a rede de saúde 

suplementar. Pode-se constatar a que terapia desenvolve 

ações de prevenção, promoção, manutenção e recuperação da 

saúde, além de garantir uma atenção humanizada, 

individualizada, integral e equitativa, como dispõe os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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RESUMO: As Práticas  Integrativas e   Complementes -  PIC  s 
são ferramentas potenciais para a assistência à saúde 
individual e coletiva, utilizando-se diferentes recursos 
terapêuticos alternativos, buscando a integralidade do cuidado 
com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do 
vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio 
ambiente e a sociedade. O objetivo desse trabalho foi relatar as 
experiências do uso de PICs na atuação de profissionais 
residentes em saúde da família e comunidade. Trata-se de um 
relato de experiência da inserção das PICs na atuação de 
profissionais residentes  e foi dividido em três eixos temáticos: 
as PICs no contexto das práticas individuais do residente; a 
promoção das PICs nas atividades coletivas e as PICs no 
cuidado em saúde no contexto da residência multiprofissional 
na Atenção Básica. Quando bem geridas, as PICs são, 
portanto, instrumentos, ainda que haja limitações, capazes de 
transformar, verdadeiramente os processos de formação, de 



 

 
 

trabalhos e de cuidado dentro do SUS, necessitando dessa 
maneira, serem ampliados aos demais territórios em saúde 
para uma oferta universal e equânime. 
Palavras-chave: Promoção da Saúde. Atenção Primária à 
Saúde. Praticas Integrativas e Complementares. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto das discussões à cerca da saúde no Brasil, 

o Movimento de Reforma Sanitária foi fundamental para o 

aprofundamentamento do diálogo sobre promoção da saúde, 

sendo este consolidado por meio da 8°Conferência Nacional de 

Saúde, em 1986, no qual redefiniu o conceito de saúde, para 

uma abordagem amplificada, considerando, dessa forma, 

avaliou-se a necessidade da inserção de cuidados para além 

do biomédico, enfatizando a urgência de um olhar para os  

determinantes sociais envolvidos no processo saúde-doença, 

com vista a promoção da saúde (ZERESNIA; FREITAS, 2014). 

Para firmar esse compromisso, o Ministério da Saúde 

(MS), aprovou em 2006 a Política Nacional  de Promoção da 

Saúde – PNPS, que colocou a intersetorialidade e a 

participação social como condições basilares no fortalecimento 

do Sistema Único de Saúde – SUS, (BRASIL, 2006a). 

Dentro da perspectiva da promoção, temos as Práticas 

Integrativas e Complementares – PICs, consideradas 

ferramentas potenciais para a assistência à saúde individual e 

coletiva, utilizando-se diferentes recursos terapêuticos 

alternativos, buscando a integralidade do cuidado com ênfase 

na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo 

terapêutico e na integração do ser humano com o meio 

ambiente e a sociedade (LIMA; SILVA; TESSER, 2014; 

DALMOLIN; HEIDEMANN, 2017). 



 

 
 

As práticas integrativas ganharam maior notoriedade nos 

serviços básicos de saúde a partir da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares no SUS (BRASIL, 

2006b), introduzindo inicialmente a homeopatia, fitoterapia, 

acupuntura, termalismo e antroposofia. Atualmente, o SUS 

conta um total de 29 procedimentos complementares em saúde, 

tornando-se referência para o mundo (BRASIL, 2018; BRASIL, 

2017; BRASIL, 2015).  

Dentro do leque das PICs, a fitoterapia ou simplesmente, 

uso das plantas medicinais, é uma das mais antigas e 

difundidas práticas em saúde no mundo, sendo praticadas por 

diferentes culturas e crenças, como a chinesa e hindu 

(ALCÂNTARA; JOAQUIM; SAMPAIO, 2015). De acordo com 

dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% 

da população mundial faz uso de plantas medicinais como a 

primeira opção para tratamento de sua saúde cuidado primário, 

entretanto na maioria das vezes este uso não é racional e muito 

menos orientado (MACEDO, 2016).  

O uso das plantas medicinais, introduzidas como práticas 

complementares e integrativas nos diversos serviços 

assistenciais promove a ampliação da oferta de cuidados pelos 

profissionais de saúde, além de incentivar o uso consciente e 

seguro das mesmas pelos usuários do serviço (NASCIMENTO 

et al., 2013). 

A auriculoterapia é uma prática milenar, tendo suas 

origens na China há mais de 4 mil anos, consistindo na 

aplicação de esferas, sementes ou agulhas no pavilão auricular 

e sendo um dos métodos mais populares em  diversos países 

do mundo por demostrar boa eficácia, baixo custo e poucos 

efeitos adversos ou contraindicações (TESSER; NEVES & 

SANTOS, 2016). 



 

 
 

Nesta terapia, os estudiosos compreendem a orelha 

como um microssistema que relaciona-se de forma direta com 

todo o corpo e por essa razão, na orelha,  existem pontos 

ligados a cada um dos órgãos e vísceras. Além disso, pela 

racionalidade da Medicina Tradicional Chinesa, as doenças têm 

suas origens nos desequilíbrios energéticos (yin e Yang) e para 

que esse sistema seja reequilibrado, é necessário trabalhar, por 

meio da auriculoterapia, pontos relacionados aos aspectos 

emocionais, tendo em vista a integração indissociável da 

mente-corpo (KUO et  al.,  2016).  

Os florais de Bach, por sua vez, consiste em um método 

de tratamento composto por 38 essências extraídas de flores 

silvestres, desenvolvido pelo médico inglês Dr. Edward Bach. 

Segundo Bach, as doenças se manifestam pelo desequilíbrio 

emocional, e por isso, as essências, por emitirem vibrações 

necessárias ao equilíbrio emocional quando aplicadas de 

maneira correta e para o caso especifico,  contribuem 

significativamente para a melhora do estado físico e mental 

(GERBER, 2000).   

Quando partimos para a discussão do campo de 

inserção das PICs, a  Atenção Primária em Saúde - APS  têm o 

maior potencial de contribuição ao SUS, tendo em vista, dentre 

outras,  a sua notória capacidade de estimular o potencial de 

autocuidado e de cura dos sujeitos; facilidade em dialogar de 

forma mais horizontal com a multiplicidade de culturas, crenças, 

valores e formas de enxergar o mundo e os processos de 

produção de saúde-doença e a maior aproximação entre 

terapeuta-usuário gerando maior vinculo, facilitando, dessa 

forma, o processo de corresponsabilização dos sujeitos 

(TESSER, 2017).  

Essa capacidade da APS de reconhecer de forma mais 

clara as relações dos processos de saúde se dá pela sua 



 

 
 

característica de estar fortemente ligada ao território das 

práticas, o que permite que os profissionais visualizem os 

fatores determinantes e que condicionam os sujeitos aos modos 

de vida que geram saúde ou doença. Isso permite que a APS 

desenvolva um processo de trabalho que busque atender as 

necessidades  vivenciadas e sentidas no seu cotidiano de 

práticas (SANTOS; TESSER, 2012). 

Assim como a fitoterapia, a auriculoterapia e os florais de 

Bach vêm sendo, na atualidade, bastante difundidos e 

praticados pelos profissionais de saúde, especialmente, os que 

estão inseridos na atenção básica. Por isso, justifica-se o 

objetivo desse trabalho em relatar as experiências do uso de 

PICs na atuação de profissionais residentes em saúde da 

família e comunidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho tem caráter qualitativo e faz o relato do uso 

das Práticas Integrativas e Complementares- PICs na atuação 

de residentes multiprofissionais em saúde da família e 

comunidade de uma Unidade Básica de Saúde do município de 

João Pessoa-PB. 

A unidade de saúde caracteriza-se como integrada, 

sendo composta por 4 equipes da estratégia Saúde da Família 

(eSF), atendendo cerca de 16 mil usuários e  oferecendo 

serviços médico, de enfermagem, odontológico, coleta de 

materiais para exames laboratoriais, realização de teste rápido, 

aplicação de vacinas, assistência farmacêutica com farmácia 

polo. Além de contar com a assistência de profissionais do 

Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família - Atenção Básica 

(NASF-AB) e dos profissionais Residentes Multiprofissionais 



 

 
 

em Saúde da Família e Comunidade e Residentes em Saúde 

Mental. 

Para melhor compreensão e discussão da experiência, o 

relato foi dividido em três eixos temáticos: as PICs no contexto 

das práticas individuais do residente; a promoção das PICs nas 

atividades coletivas e a discussão das PICs no cuidado em 

saúde no contexto da residência multiprofissional na Atenção 

Básica. 

As práticas integrativas relatadas neste trabalho foram a 

fitoterapia e plantas medicinais, auriculoterapia e florais de 

Bach. As profissionais residentes iniciaram o uso de tais 

práticas no serviço de saúde após realizarem cursos de 

formação.  O relato compreende as experiências vivenciadas 

no período de março de 2018 à outubro de 2019.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As PICs no contexto das práticas individuais das residentes 

       

Após os cursos de formação nas práticas integrativas 

aqui descrita, as profissionais residentes inseriram-lhes em seu 

cotidiano de práticas afim de oferecer uma assistência mais 

ampliada aos usuários do serviço. 

Para Tesser; Sousa; Nascimento (2018) a política de 

práticas integrativas priorizou a inserção das PICs na Atenção 

Primária à Saúde tendo em vista que os profissionais que 

compõe esse cenário são os maiores promotores no SUS. 

Partindo das plantas medicinais, sua introdução se deu 

principalmente nas consultas e interconsultas das profissionais, 

em especial e de maneira bastante intensa, nos atendimentos 

de nutrição.  



 

 
 

As principais queixas e os temas recorrente no 

consultório da nutricionista foram: desconfortos 

gastrointestinais (gases, má digestão, azia, refluxo, 

constipação); doenças crônicas como diabetes e hipertensão; 

saúde da mulher (cólicas menstruais, menstruação irregular, 

menopausa); e saúde mental (ansiedade, estresse,  

compulsão).  

A partir da escuta, anamnese a avaliação pessoal foi 

possível introduzir de maneira segura o uso das plantas 

medicinais indicadas para cada caso, segundo a literatura, na 

terapêutica do usuário, respeitando hábitos, costumes e cultura, 

tendo em vista que muitos usuários já faziam uso de plantas 

medicinais no seu cotidiano e dessa forma foram, apenas, 

orientados quanto ao momento e ao tempo de uso. 

Fica evidente que, quando o profissional prioriza a escuta 

e criação de vínculos com os sujeitos, a promoção e introdução 

de práticas, como as do uso de plantas medicinais, no cuidado 

em saúde tornam-se mais fáceis e efetivas (ALBIERO; DE 

GODOI PEREIRA, 2015).  

A avaliação era realizada sempre que possível nos 

retornos dos usuários para reavaliação e os relatos foram muito 

positivos em relação à melhora dos sintomas e queixas 

apresentadas após o uso da planta indicada.  

O público atendido com mais frequência nas consultas 

foram adultos, com predominância do sexo feminino e de 

diferentes idades. É interessante ressaltar que, as mulheres 

com maior idade (> de 40 anos) relataram a utilização das 

plantas medicinais de forma mais habitual, enquanto as 

mulheres mais jovens, de forma mais esporádica. 

Simões; De Castro (2017) ao analisarem o perfil de 

usuários da medicina alternativa e complementar em uma 

região central de São Paulo, observaram que mais de 80% do 



 

 
 

público atendido eram mulheres e que cerca de 57% tinham 

menos de 60 anos, evidenciando que as mulheres são o público 

predominante das práticas alternativas. 

Ainda segundo os autores, os estudos apontam que as 

mulheres tendem a ser mais conscientes e preocupadas em 

relação a saúde do que os homens, investindo mais tempo e 

recursos na promoção da mesma. 

Com relação a terapia floral, esta foi trabalhada nos 

atendimentos da fisioterapeuta, no qual as usuárias passavam 

pela escuta e avaliação. O público foi exclusivamente feminino, 

na faixa etária de 25 a 55 anos de idade.  As demandas 

recebidas individualmente foram quase que exclusivamente 

relacionadas a questões de saúde mental, como crises de 

ansiedades, estresse excessivo, problemas de 

relacionamentos que se externavam em forma de cansaço, falta 

de motivação, fadiga, dificuldade para tomar atitudes e 

decisões.  

Valente (2011) analisou o perfil e as motivações de 

usuários que procuravam os florais de Bach e encontrou 

prevalência no sexo feminino e na faixa de idade de 21 à 41 

anos. Sobre as motivações, o autor encontrou questões 

relacionadas à saúde emocional, como insegurança, tristeza, 

ansiedade e dificuldade em tomar decisões, corroborando com 

os relatos apresentados nesse trabalho 

Mediante a avaliação, o floral era prescrito e pós 20 dias 

da primeira recomendação o usuário retornava para a 

reavaliação da necessidade de continuação ou prescrição um 

novo floral.  Quando questionadas sobre os efeitos terapêutico 

sentidos após o uso do floral, o relato das usuárias foram bem 

positivos, relatando melhora significativa com o início do 

tratamento.   



 

 
 

Segundo Bear e Bellucco (2005),  por meio da terapia 

floral é possível apoiar o paciente na luta de diversas doenças, 

como depressão, ansiedade e traumas. Além disso, pode 

auxiliar também em sintomas de estresse físico, como o 

cansaço, fadiga e indisposição 

A auriculoterapia, por sua vez, fez parte da prática 

profissional individual da enfermeira e nutricionista. A procura 

por essa terapia foi principalmente para a melhora de dores 

crônicas (osteomusculares e enxaquecas), além de questões 

emocionais, como ansiedade. 

Segundo Reilly et al (2014), a acupuntura auricular tem 

grande eficácia na redução do estresse e ansiedade e por isso 

vem sendo amplamanete utilizada para este fim nos diversos 

serviços de saúde. 

 No atendimento, era realizado escuta e anamnese para 

entendimento do problema do usuário e a partir disso, eram 

decididos os protocolos a serem trabalhados durante o 

acompanhamento que durava, em média, de 5 a 8 sessões, 

como orienta os protocolos do SUS (UNA-SUS, 2016). 

Apesar do público de maior frequência na auriculoterapia 

ser o feminino, uma boa parcela dos homens procuraram e 

utilizaram o serviço, relatando, inclusive, melhoras significativas 

em suas queixas, após aplicação e acompanhamento.  

Os estudos de De Oliveira Carvalho e Lima (2019) e 

Mendes (2014) demonstraram que a auriculoterapia tem papel 

significativo na redução da dor lombar e crônica, diminuindo, 

dessa forma, a  utilização de medicamentos e melhorando a 

qualidade de vida desses indivíduos.  

  

A promoção das PICs nas atividades coletivas 

 



 

 
 

Com relação as atividades coletivas, as PICs foram 

trabalhadas em quatro principais ações que aconteceram na 

Unidade de Saúde: Ações de Saúde do Trabalhador; Salas de 

Espera; Grupo de idosos e Grupo de auriculoterapia. Abaixo foi 

descrito cada uma das ações realizadas. 

 

Ações de Saúde do Trabalhador  

 

As ações eram realizadas mensamente, geralmente 

durante a semana no turno da noite ou no turno da manhã, do 

sábado, com o intuito de assistir aos usuários do território que 

não conseguiam vir ao serviço no horário diurno devido ao 

trabalho.  

Durante as ações, foram realizadas diversas atividades 

de educação em saúde com a população, em forma de  rodas 

de conversas, salas de espera e mesa de chás medicinais, 

abordando temas relacionados à saúde da mulher, saúde 

mental, saúde digestiva, chás nas doenças crônicas e outras 

temáticas que eram sugeridas nas reuniões de planejamento 

para as ações, sempre buscando abordar o que era de uso 

popular pela comunidade.  

A oferta de florais e de auriculoterapia eram realizadas 

nas ações por meio do atendimento individual dos usuários, que 

a partir desse primeiro atendimento, poderiam continuar o 

tratamento, caso fosse necessário.  

 

Salas de Espera - Chá do dia  

 

A ideia de fazer salas de espera sobre plantas medicinais 

surgiu a partir da construção de uma horta medicinal na unidade 

de saúde e com o objetivo de divulgar a construção e convidar 

a comunidade a participar de maneira  ativa do processo, foi 



 

 
 

pensado uma atividade que fosse realizado semanalmente nas 

salas de esperas das 4 equipes de saúde.  

Foi então instituído o chá do dia, o qual acontecia todas 

as segundas-feiras, no espaço de sala de espera, sendo  

apresentado um chá à comunidade. Eram dialogados os 

benefícios, indicações e contraindicações de uso, além de 

buscar o compartilhamento de experiência por parte dos 

usuários que participavam do momento, sobre o uso dos chás 

apresentados.  

As plantas medicinais  trabalhadas na atividade  foram 

as de uso popular pela comunidade, além daquelas que 

estavam presentes na horta da unidade, totalizando 16 

espécies vegetais apresentadas à comunidade por meio dessa 

atividade. Os nomes das plantas estão relacionados na tabela 

a seguir. 

 

Tabela 1. Plantas medicinais: nomeclatura popular e científica.  

 

Nome popular  Nome cientifico  

Agrião Nasturtium officinale 

Alecrim Rosmarinus officinalis 

Alfazema Lavandula angustifolia 

Boldo  Peumus boldus 

Camomila Matricaria chamomilla 

Canela  Cinnamomum verum 

Capim-santo Cymbopogon citratus 

Erva-cidreira Melissa officinalis 

Erva-doce Pimpinella anisum 



 

 
 

Eucalipto Eucalyptus globulus 

Hibisco Hibiscus sabdariffa 

Hortelã- menta Mentha spicata 

Hortelã- miúda Mentha villosa 

Laranjeira Citrus sinensis 

Manjericão Ocimum basilicum 

Mastruz Dysphania ambrosioides  

Fonte: GRANDI (2014). 

Por meio dessa atividade, foi possível dar visibilidade à 

horta da unidade, e dessa maneira, arrecadar mudas, garrafas 

pets além de mobilizar algumas pessoas da comunidade e 

profissionais do serviço para auxiliar nos trabalhos da horta.  

Um estudo realizado por Costa et al. (2015) concluiram 

que o sucesso para a efetiva implementação da política de 

fitoterapia e plantas medicinais se dá por meio da contínua 

mobilização de usuários e profissionais do território, visto que, 

são eles os atores sociais responsáveis pelos processos de 

mudanças e pelas transformações tão necessárias no cotidiano 

das práticas de saúde. 

 

Grupo de Idosos 

 

O grupo acontece todas as terças-feiras no turno da 

tarde, sendo composta por idosos de diversas idades e a partir 

do vínculo com o grupo foi possível realizar diversas atividades, 

dentre elas sobre as plantas medicinais. Uma experiência bem 

interessante foi o trabalho sobre memórias, sentidos e plantas 

medicinais.  



 

 
 

Nesta atividade, os participantes tiveram os olhos 

vendados e foi passado na mão de cada um, 3 tipos de plantas 

diferentes (erva cidreira, hortelã-miúda e mastruz). Em um 

segundo momento foi servido chás de algumas ervas 

(camomila, erva doce e capim-santo). Foi solicitado que os 

participantes sentissem o aroma tanto das plantas quanto o 

cheiro e sabor dos chás e a partir disso refletissem sobre as 

memórias que lhes eram trazidas à mente no momento da 

percepção do cheiro e sabor. Além disso, essa atividade buscou 

dialogar com os participantes sobre suas histórias e 

experiências com as plantas medicinais. 

Os relatos foram diversos e, em sua maioria, ligados à 

infância: saudade da casa dos avós, que mexia com as plantas 

e preparava chá todos os dias; das brincadeiras com os primos 

e amigos; saudade dos filhos que não moram mais em casa. E 

a partir disso, foi possível dialogar com o grupo sobre como os 

aromas conseguem ativar nossa memória e mexer com as 

emoções. 

Sobre as histórias, vários participantes relataram sua 

relação com as plantas, em que contaram sobre como e com 

quem aprenderam a mexer na terra, a plantar. Muitos idosos 

cultivavam plantas em casa e foi muito interessante essa troca 

de experiencia com eles.     

Wanderbroocke et al (2015) evidenciam em seu trabalho 

a importância de propostas voltadas para a estimulação das 

capacidades cognitivas, novos aprendizados e socialização 

para idosos como importante meio de manutenção da 

autoestima e configurando uma importante estratégia para 

atender a demanda por serviços e ações de promoção na 

atenção básica. 

                                                                               

Grupo de Auriculoterapia                                      



 

 
 

  

O grupo de auriculoterapia acontece todas as quartas-

feiras, no turno da tarde, e teve início em 2017 por uma turma 

de residentes de saúde mental junto a profissionais do serviço. 

O grupo atualmente é fechado, ou seja, durante 8 semanas 

atende aos mesmos usuários, para acompanhamento da   

efetividade da terapia. Para participar do grupo, os usuários são 

encaminhados por indicação de um profissional de saúde 

(médico, enfermeiro, psicólogo etc) do serviço justificando a 

necessidade da realização da terapia. Além disso, os usuários 

que já participaram se, em outro momento, tiverem nova 

indicação, podem retornar ao grupo.  

Durante todos os encontros, antes da aplicação, os 

terapêutas realizam atividades de educação em saúde com 

abordagem de diversos temas, inclusive de outras práticas 

integrativas, como plantas medicinais, naturopatia e florais.  

O objetivo das atividades de educação em saúde é 

despertar nos usuários a consciência para o autocuidado e 

corresponsabilidade no seu processo de melhora  e cura, tendo 

em vista que a terapia auxilia no processo de autoconhecimento 

e reconhecimento do adoecimento e que este deve ser 

trabalhado de forma compartilhada e de forma corresponsável, 

não colocando, dessa forma, no usuário, a responsabilidade 

pela resolução de seus problemas, no terapeuta ou tão 

somente, na terapia.  

O grupo atende usuários adultos de ambos os sexos, 

sendo mais predominante o sexo feminino e com faixa etária de 

que varia dos 18 aos 60 anos ou mais.  

A discussão das PICs no cuidado em saúde no contexto da 

Residência Multiprofissional na Atenção Básica 



 

 
 

O envolvimento e uso das PICs pelos profissionais 

residentes levaram à discussão sobre os impactos dessa 

prática no contexto amplo da formação do profissional 

residente. As discussões se deram por meio de encontros entre 

residentes e profissionais envolvidos no movimento de 

construção de hortas medicinais em suas unidades básicas de 

saúde.  

O desenvolvimento de atividades voltadas à promoção 

do uso de plantas medicinais nos serviços de saúde e a sua 

integração às práticas integrativas, especialmente, a de 

auriculoterapia, despertou em residentes e profissionais 

envolvidos na discussão sobre práticas agroecológicas, o 

desejo pela construção de espaços de discussões e atividades 

mais amplas sobre o uso das PICs e seus impactos nos 

processos de trabalho de residentes e profissionais inseridos na 

atenção básica. 

Dessa maneira, foi instituído um Grupo de Trabalho – GT 

para que a partir de reuniões, fossem planejadas oficinas que 

discutissem junto às turmas de R1 e R2 da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, os 

conceitos de agroecologia e como estes relacionam-se com a 

saúde e as práticas integrativas e complementares.  

E assim, no mês de outubro, aconteceram três oficinas, 

sendo a última uma vivência prática em uma comunidade, na 

qual as mulheres têm uma ligação muito forte com as plantas 

medicinais. As oficinas tiveram boa participação e geraram 

discussões e reflexões muito pertinentes à cerca da temática, 

contribuindo para o contínuo modelamento dos processos de 

trabalhos e de se fazer saúde.  

Como fruto principal dessa mobilização, a residência 

ganhou um novo módulo para compor a grade formativa das 

próximas turmas de residentes – o módulo Agroecologia e 



 

 
 

Saúde permitirá o fortalecimento do grupo de trabalho e 

promoverá a consolidação das discussões à cerca da tríade  

agroecologia – saúde – práticas integrativas e complementares  

no SUS. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A promoção e expansão das PICs no contexto da 

formação do profissional da atenção primária é fundamental 

para o fortalecimento da gestão do SUS, tendo em vista a 

capacidade resolutiva que essas terapias trazem ao sistema. 

Portanto, faz-se necessário cada vez mais, difundir tais práticas 

para dar maior notoriedade e valorização de seus benefícios. 

As experiências aqui  relatadas, traduzem, portanto, o 

potencial que as PICs têm de transformar e remodelar os 

processos de trabalhos, de diferentes maneiras, seja no âmbito 

individual, seja por meio de atividades coletivas, como as 

apresentadas aqui,  ampliando a  oferta terapêutica aos 

usuários e alternativas capazes de auxiliar na resolução de 

suas queixas-problemas, bem como, de tornar a relação 

profissional-usuário mais horizontal, com criação de vínculo e 

de corresponsabilidade pelo processo de cuidado.  

Como desafio principal implicado no processo de 

inserção das PICs no contexto da atenção básica,  podemos 

citar a ausência de investimento pelo gestor local, tendo em 

vista que, para a inserção das mesmas no cotidiano de práticas 

dos profissionais, estes precisam arcar com custos para compra 

dos materiais.  

No caso das práticas apresentadas nesse trabalho, a 

unidade de saúde por contar com uma horta medicinal, 

possibilita aos usuários usufruirem diante da necessidade. Em 



 

 
 

relação a auriculoterapia, os materiais são comprados com 

orçamento próprio dos profissionais, já no caso dos florais, o 

usuário é quem precisa arcar para a compra do manipulado, o 

que impossibilita, muitas vezes, a continuidade da terapia.  

Contudo, embora ainda haja escassez de recursos para 

a inserção efetiva das PICs nos serviços de saúde, estas  

quando bem geridas pelos profissionais, são instrumentos 

pontenciais capazes de transformar, verdadeiramente os 

processos de formação, de trabalho e de cuidado dentro do 

SUS, necessitando dessa maneira, serem ampliados e 

financiados para alcançar a todos os usuários dos sistema de  

saúde, promovendo assim, uma oferta universal e equânime.  
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RESUMO: Auriculoterapia é uma técnica terapêutica que 
proporciona a regulação psíquico-orgânica do indivíduo através 
de estímulos nos pontos energéticos, localizados no pavilhão 
auricular, ativando as zonas neurorreativas. Na Atenção Básica, 
a auriculoterapia pode ser usada tanto em atendimentos 
individuais, como em atendimentos coletivos, devido a sua 
praticidade de aplicação, segurança e baixo custo. Pode ser 
utilizada de forma isolada ou complementar a outros 
tratamentos, sendo útil no manejo clínico de condições 
comumente observadas na Atenção Básica, como as dores 
musculoesqueléticas e distúrbios do humor. Esta pesquisa 
objetivou caracterizar o perfil sociodemográfico, de hábitos de 
vida e clínico dos usuários participantes de um grupo de 
Auriculoterapia de uma Unidade Básica de Saúde localizada no 
município de João Pessoa, Paraíba. O grupo foi composto em 
maioria de pessoas do sexo feminino (92%), adultos (58%), e 
dentre as ocupações aparecem trabalhadores em geral (31%), 
Do lar (25%) e aposentados (24%). Nos hábitos de vida, 29% 
praticam atividade física, 6% fumam e 12% fazem uso de 
bebidas alcoolicas; dentre as queixas apresentadas dores de 
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coluna representam 83%, dores articulares 65% e sofrimentos 
psíquicos 52%. Este estudo poderá contribuir para a visibilidade 
da auriculoterapia como forma de identificar problemas de 
saúde da população e ampliar sua oferta no Sistema Único de 
Saúde e, desta forma, colaborar para a manutenção de um 
serviço de saúde humanizado e integral.  
Palavras-chave: Atenção Básica. Práticas Integrativas e 
Complementares. Auriculoterapia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 

(PICS) contemplam sistemas médicos complexos e recursos 

terapêuticos  com uma visão ampliada do processo saúde-

doença, e que envolvem abordagens que buscam estimular os 

mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação 

da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com 

ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo 

terapêutico e na integração do ser humano com o meio 

ambiente e a sociedade (BRASIL, 2006). 

As experiências com uso das PICS nos serviços do 

Sistema Único de saúde (SUS) intensificaram-se após a edição 

da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC), aprovada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). 

Auriculoterapia é um dos procedimentos que compõe as 

PICS, consiste em uma técnica terapêutica que proporciona a 

regulação psíquico-orgânica do indivíduo através de estímulos 

nos pontos energéticos, localizados no pavilhão auricular, 

ativando as zonas neurorreativas. Para o estímulo dos pontos 

auriculares, utiliza-se aplicação de agulhas, esferas de aço, 

ouro, prata, plástico ou sementes de mostarda (BRASIL, 

2018a).  
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A busca pela auriculoterapia vem crescendo nos últimos 

anos nos serviços de saúde por ser um método prático, de 

rápida aplicação, baixo custo, além de, casos de frustações 

com a biomedicina, melhor relação terapeuta-usuário e maior 

estímulo a autocura dos usuários aumentarem estas 

estatísticas (HOU et al, 2015; TESSER et al., 2016). 

A auriculoterapia demonstra eficácia nos diversos 

problemas de saúde, seja em distúrbios físicos, psíquicos ou 

mentais (SILVA, 2018).  

A inclusão das PICS na Atenção Básica, propicia meios 

de prevenção de agravos e da promoção e recuperação da 

saúde, e portanto a oferta de cuidado continuado, humanizado 

e integral (TESSER et al., 2016). 

Na Atenção Básica, a auriculoterapia pode ser usada 

tanto em atendimentos individuais, como em atendimentos 

coletivos, devido a sua praticidade de aplicação, segurança e 

baixo custo. Pode ser utilizada de forma isolada ou 

complementar a outros tratamentos, sendo útil no manejo 

clínico de condições comumente observadas na Atenção 

Básica, como as dores musculoesqueléticas e distúrbios do 

humor (TESSER et al., 2016). 

Diante do exposto, esta pesquisa objetiva caracterizar o 

perfil sociodemográfico, de hábitos de vida e clínico dos 

usuários participantes de um grupo de Auriculoterapia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

  Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva com 

abordagem quantitativa que buscará compreender o perfil dos 

usuários participantes de um Grupo de Auriculoterapia em uma 

Unidade Básica de Saúde pertencente ao Distrito Sanitário III, 

localizada no município de João Pessoa, Paraíba.. 
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  A pesquisa se caracteriza como exploratória visto que 

busca proporcionar mais informações e familiaridade sobre o 

assunto a ser pesquisado (GIL, 2008). 

  A abordagem quantitativa caracteriza-se pela 

quantificação dos dados obtidos na coleta com tratamento das 

informações através de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 

2011).  

  A amostra foi composta por 84 fichas de usuários que 

participaram dos encontros do Grupo de Auriculoterapia 

ocorridos durante o ano de 2019 (total de 4 grupos ocorridos, 

com 8 encontros cada).   

  O Grupo de Auriculoterapia, assim chamado por seus 

terapeutas e participantes, é um grupo heterogêneo, fechado, 

que ocorre em uma Unidade de saúde da Família da zona sul 

do município de João Pessoa, Paraíba. 

  O acesso ao grupo se dá por meio de encaminhamento 

interno, redigido por qualquer profissional de saúde da unidade, 

seja de nível superior ou médio, diante da necessidade e do 

desejo do usuário em participar. 

  Por ser um grupo de característica fechada, ou seja, com 

início e fim definidos, não há entrada de novos membros ao 

decorrer dos encontros semanais. e os seus encontros ocorrem 

nas quartas-feiras à tarde, sendo realizados oito encontros por 

grupo. 

  Os terapeutas do grupo são profissionais capacitados em 

Auriculoterapia, sendo composto por Agentes Comunitárias de 

Saúde e Residentes em Saúde da Familía e Comunidade com 

formação em Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia e Psicologia. 

  Os critérios de inclusão na pesquisa foram o registro de 

assiduidade em pelo menos 50% dos 8 encontros. As limitações 

encontram-se no preenchimento incompleto de algumas fichas 
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por parte dos terapeutas que atendem no grupo, bem como a 

limitação de questões relacionadas com o processo saúde-

doença que poderiam constar na ficha. 

  Os dados foram obtidos através da tabulação das 

informações contidas na Ficha de Anamnese individual, ficha 

esta preenchida no primeiro encontro do grupo, e utilizada como 

meio de acompanhamento das sessões e contemplou 

informações demográficas e de morbidade.  

  A tabulação e análise dos dados foi realizada por meio 

do software Microsoft Office Excel 2010 a partir da criação de 

um banco de dados com as variáveis sociodemográficos e 

clínicas e apresentados por meio de gráficos.  

  O estudo cumpre as recomendações éticas relativas à 

pesquisa com seres humanos, preconizadas pela Resolução 

nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP, com número de parecer: 

3.657.977. 

A seguir, os resultados serão descritos e discutidos à luz 

da literatura pertinente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perfil Sociodemográfico  

  Em relação a caracterização dos participantes do grupo, 

a primeira parte da Ficha da Anamnese apresenta os campos 

para nome, Cartão Nacional de Saúde, data de nascimento, 

idade e ocupação. Cabe ressaltar que informações como 

raça/cor, grau de escolaridade e estado civil e renda não 

aparecem na ficha. 
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  Diante da análise dos dados, verificamos a 

predominância do sexo feminino, como aponta o gráfico (Figura 

1). 

 

Figura 1. Sexo 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

 

  Homens e mulheres demonstram diferentes atitudes em 

relação à saúde-doença, considerando que a mulher busca 

mais os serviços  de saúde, o que mostra maior preocupação 

com autocuidado (SANTOS; CUNHA, 2014). 

  Dessa forma, a dimensão de gênero é considerado como 

determinante do processo saúde-doença dos homens. 

Seguindo essa linha de reflexão, nas relações socioculturais, 

que homens e mulheres estabelecem, o cuidados com a saúde 

é associado à fragilidade, e os serviços de saúde costumam ser 

identificados como locais de mulheres, crianças e idosos 

(LEVORATO et al., 2014; GOMES et al., 2007).  

  Em um estudo sobre por que os homens buscam menos 

8%

92%

Masculino Feminino



ANÁLISE DE PERFIL DOS PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE 

AURICULOTERAPIA 

 
 

os serviços de saúde do que as mulheres (GOMES et al.,2007), 

a invulnerabilidade, força e virilidade associadas ao homem, 

para estes, são características incompatíveis com a 

demonstração de sinais de fraqueza, medo, ansiedade e 

insegurança, representada pela procura aos serviços de saúde. 

 

Figura 2. Faixa Etária 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

   

  O grupo é composto em 58% por adultos, como 

demonstrado na Figura 2.  

  A população adulta representa uma parcela significativa 

da população que é assistida pelas equipes da Estratégia 

Saúde da Família. Isso decorre das mudanças demográficas 

ocorrida ao longo dos anos, dentre as quais o processo de 

urbanização, a intensa migração, o aumento da expectativa de 

vida e a redução da fecundidade. Essas mudanças contribuíram 

para que a estrutura etária da população brasileira se 

1%

58%

41%

Jovem (0-18) Adulto (18-59) Idoso(60+)
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modificasse, ampliando-se o número de adultos e idosos (UNA-

SUS/UFMA, 2016).  

  Grande parte da população adulta possui alguma doença 

crônica. Diante desta realidade, algumas ações em saúde 

podem ser particularmente úteis para promover o cuidado às 

pessoas com tais problemas, e as atividades de grupo são 

estratégias promissoras para o enfrentamento dos problemas 

crônicos apresentados pela população adulta, uma vez que 

facilitam o acompanhamento desses usuários e fortalecem o 

vínculo entre a comunidade e a equipe de saúde (UNA-

SUS/UFSC, 2014). 

  Esta ação propicia espaço para a troca de experiências 

entre profissionais-usuários e usuários-usuários, educação em 

saúde e criação de rede de apoio dentro da comunidade. 

Ademais, estimula os usuários a serem protagonistas no 

processo de cuidado (UNA-SUS/UFSC, 2014). 

  A participação dos idosos no grupo também é 

expressiva, com 41% dos usuários (Figura 2), sendo este um 

espaço de autonomia, lugar de convívio social, além do cuidado 

e tratamento das queixas físicas e emocionais. 

  O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. A 

população idosa brasileira representa 14,3% da população 

total do país (BRASIL, 2018b). 

  O processo de envelhecimento da população traz 

consigo mudanças no perfil epidemiológico, produzindo 

demandas que requerem novas formas de cuidado. As 

Práticas Integrativas e Complementares, inserem-se nesse 

contexto como uma forma de cuidado integral para esse 

segmento. 
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  Em um estudo, Malta et al. (2017) indica que a 

prevalência de dor crônica aumenta progressiva e 

proporcionalmente ao aumento da idade.  

  A maioria dos idosos é portadora de doenças ou 

disfunções orgânicas, porém, não significa necessariamente 

limitação de suas atividades, restrição da participação social 

ou do desempenho do seu papel social (BRASIL, 2018). 

Portanto, a participação em grupos e meios sociais devem ser 

estimuladas. 

 

Figura 3. Ocupação 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

 

  Em relação a ocupação dos participantes do grupo 

(Figura 3), 31% possui vínculo empregatício. Dentre as 

profissões apontadas nas fichas estão: Auxiliar de serviços 

gerais e de cozinha, costureira agente ambiental, agricultor, 

manicure, motorista, professor, recepcionista, técnico de 

enfermagem, vigilante. 

31%

24%

1%

25%

19%

Trabalhador(a) Aposentado (a) Estudante Do lar Outros
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  A categoria “Do lar” aparece separada devido seu grande 

quantitativo (25%), podendo nos apontar a facilidade de horário 

do grupo (ocorre às quartas a tarde) para alguns segmentos, 

como este, que não possui vínculo empregatício formal ou 

carga horária a cumprir, e dificuldade de comparecimento para 

aqueles que cumprem carga horária trabalhista formal.  

  O horário de funcionamento das Unidades Básicas de 

Saúde (das 7 às 17 horas) é concidente com o horário de 

trabalho de formal. Por ocorrer dentro da unidade, e portanto, 

dentro de horário de funcionamento da mesma, o grupo tem 

limitações de acesso para alguns segmentos.  

   Corroboramos com Gomes et al. (2014)  quando afirma 

que o horário de funcionamento dos serviços de saúde nem 

sempre são conciliáveis com os horários das pessoas que se 

encontram inseridas no mercado de trabalho formal, 

independentemente de serem homens ou mulheres. 

  Outra categoria expressiva é de aposentados (24%). 

Para este segmento, no entanto, o comparecimento ao grupo 

pode estar relacionado ao tempo disponível, ao aumento do 

números de idosos na população brasileira, quanto pela maior 

comorbidade, normalmente associada ao envelhecimento 

  O perfil epidemiológico da população idosa é 

caracterizado pela tripla carga de doenças com predomínio 

das condições crônicas, prevalência de elevada mortalidade e 

morbidade por condições agudas decorrentes de causas 

externas e agudizações de condições crônicas (BRASIL, 

2018). 

  A categoria “Outros” representa aqueles campos sem 

resposta, seja pela negativa do usuário ou falha no 

preenchimento da ficha por parte do terapeuta.  
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Hábitos de vida  

  A segunda parte da Ficha de anamnese diz respeito aos 

hábitos de vida do participante. Vale ressaltar que o item 

relacionados à alimentação não foi analisado por inconsistência 

dos dados, não podendo quantificar o que seja “boa, razoável 

ou má alimentação”.  

  Ao correlacionar os hábitos de vida com as morbidades, 

Malta et al. (2006) aponta que os principais fatores de risco para 

as Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) são o 

tabaco, a alimentação não saudável, a inatividade física e o 

consumo nocivo de álcool, responsáveis, em grande parte, pela 

epidemia de sobrepeso e obesidade, pela elevada prevalência 

de hipertensão arterial e pelo colesterol alto.  

  A taxa de participantes que praticam exercício físico 

regular é de 29% como apresentado na figura 4.  

  Pessoas que são insuficientemente ativas têm entre 20% 

e 30% de aumento do risco de todas as causas de mortalidade 

(WHO, 2010). Atividade física regular reduz o risco de doença 

circulatória, inclusive hipertensão, diabetes, câncer de mama e 

de cólon, além de depressão (BRASIL, 2011). 
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Figura 4. Prática de Exercício Físico 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

   

  O uso de tabaco/cigarro foi afirmado por 6% dos 

participantes do grupo (figura 5). 

  Como apontado por Brasil (2011), na última década, 

observou-se uma redução de 20% na taxa de mortalidade por 

doenças crônicas não transmissíveis, sendo essa diminuição 

atribuída à expansão da Atenção Básica, à melhoria na 

assistência e à redução do tabagismo nas últimas duas 

décadas. 

  Cerca de 6 milhões de pessoas morrem a cada ano pelo 

uso do tabaco, tanto por utilização direta quanto por fumo 

passivo. Estima-se que fumar cause, aproximadamente, 70% 

dos cânceres de pulmão, 42% das doenças respiratórias 

crônicas e cerca de 10% das doenças do aparelho circulatório 

(WHO, 2009). 
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Figura 5. Uso de Tabaco 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

 

  O uso de álcool mostra-se mais expressivo, apresentado 

por 12% dos usuários participantes (Figura 6). 

  Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 2,3 

milhões de pessoas morrem a cada ano pelo consumo nocivo 

de álcool, Mais da metade desses óbitos são causados por 

DCNT, incluindo câncer, doenças do aparelho circulatório e 

cirrose hepática (WHO, 2009). 
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Figura 6. Uso de Álcool  

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

 

  Diante dos dados exibidos, atendimentos em grupo 

podem ser potencias para busca de apoio, troca de informações 

e mudanças nos hábitos de vida, promovendo saúde. Através 

da auriculoterapia, pode-se fazer uso de protocolos 

estabelecidos para vícios, usando agulhas, sementes de 

mostarda ou massagem, estimulando os pontos no pavilhão 

auricular. 

 

Queixas apresentadas 

 A terceira parte da Ficha de Anamnese diz respeito as 

queixas do usuário, sejam essas de origem emocional ou física. 

  As dores articulares aparecem em 65% dos relatos 

analisados através da Ficha de anamnese (Figura 7).  
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Figura 7. Dores Articulares Constantes 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

 

  As articulações dos ombros (27%), mãos (23%) e joelhos 

(17%) são as mais relatadas, apresentadas na Figura 8.  
 

Figura 8. Articulações  

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 
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  Outra queixa expressiva são as dores constantes na 

coluna vertebral, descritas em 83% das fichas (Figura 9).  

  Segundo Reis et al. (2000), dores crônicas na coluna são 

as queixas comumente relatadas pela população adulta e 

geram incapacidade, redução da funcionalidade, e 

afastamentos do trabalho. As dores crônicas de coluna 

englobam as cervicalgias, as dores torácicas, as ciáticas e as 

dores lombares 

  Um estudo realizado por Malta et al. (2017) apontou a 

prevalência de dor crônica de coluna, em ambos os sexos, está 

associado ao aumento da idade; baixa escolaridade; história de 

tabagismo; consumo elevado de sal; relação com atividades 

pesadas no trabalho ou domésticas; sobrepeso e obesidade; 

doenças crônicas como hipertensão e colesterol elevado. 

  Em pesquisa realizada com indivíduos com lombalgia 

inespecífica demonstrou que, houve benefícios para amenizar 

dor crônica (TOLENTINO, 2016). 

Figura 9. Dores Constantes na Coluna Vertebral 
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Fonte: Pesquisa direta, 2019 

 

  Para além das queixas físicas, 52% dos participantes 

relatam algum sofrimento psíquico (Figura 10). 
 

Figura 10. Sofrimento Psíquico  

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

  Muitos usuários buscam ajuda profissional na Atenção 

Básica por causa de sofrimento mental, geralmente com 

queixas de tristeza e/ou ansiedade. Também é frequente que 

os profissionais identifiquem nos usuários tristeza e/ou 

ansiedade importantes, ainda que não haja queixa explícita 

nesse sentido (BRASIL, 2013). 

  Muitos dos que sofrem e procuram atendimento, estão 

de fato doentes, mas dificilmente a doença explica todo seu 

sofrimento. São os que sofrem sem estar doentes que lotam as 

agendas e inflam as estatísticas de prevalência de depressão e 

de ansiedade (BRASIL, 2013). 

  Dentre os sofrimentos descritos, a depressão e a 

ansiedade apresentam grande relevância, estando presente 

52%
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nas queixas de 51% e 45% dos usuários (Figura 11), 

respectivamente. 

Salienta-se, no entanto, que são condições autodeclaradas, 

sem comprovação diagnóstica.  

 

Figura 11. Descrição do Sofrimento Psíquico  

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

 

  Na atenção primária à saúde, a saúde mental é um dos 

maiores motivos de busca de atendimento e deve ser acolhida, 

ouvida e realizado encaminhamento para o caso do usuário 

(BRASIL, 2013). Nesse contexto, a auriculoterapia e a terapia 

de grupo apresentam-se como encaminhamentos possíveis.  

 Um estudo realizado apontou o uso da auriculoterapia na 

redução de ansiedade em profissionais da Enfermagem e, após 

dez sessões os níveis de ansiedade foram reduzidos 

(KUREBAYASHI et al., 2017).  

  O trabalho com grupos se constitui um dos principais 

recursos terapêuticos nos mais diferentes contextos de 

51%45%

4%

Depressão Ansiedade Síndrome do pânico
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assistência à saúde e, mais especificamente, no campo da 

saúde mental (SOUZA, 2004). 

 

CONCLUSÕES  

 

Posteriormente às análises, o perfil do grupo de 

Auriculoterapia que se sobressai é composto em sua maioria de 

pessoas do sexo feminino (92%), adultos (58%), e dentre as 

ocupações aparecem trabalhadores em geral (31%), Do lar 

(25%) e aposentados (24%).  

Em relação aos hábitos de vida, 71% dos participantes 

não praticam atividade física, 6% fumam e 12% fazem uso de 

bebidas alcoolicas. 

Dentre as queixas relatadas pelos participantes, as dores 

de coluna representam 83%, dores articulares 65% e 

sofrimentos psíquicos 52%.  

Com as transições epidemiológica e demográfica foram 

necessárias mudanças na estratégia de cuidados em saúde na 

população brasileira, dentre elas a introdução das PICS. 

Este estudo poderá contribuir para a visibilidade da 

auriculoterapia como forma de identificar problemas de saúde 

da população e ampliar sua oferta no Sistema Único de Saúde 

e, desta forma, colaborar para a manutenção de um serviço de 

saúde humanizado e integral.  

Vale-se também como meio de autoavaliação do grupo 

e das Fichas de Anamense, visando melhoramentos no 

instrumento para produção de dados completos e fidedignos da 

situação de saúde dos usuários.  
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RESUMO: As lesões traumáticas de plexo braquial (LTPBs) são 
lesões com potencial incapacitante para o indivíduo, sendo o 
reparo cirúrgico necessário em muitos casos. O presente 
trabalho objetivou apresentar uma caracterização 
epidemiológica dos procedimentos cirúrgicos reparadores das 
lesões traumáticas de plexo braquial em adultos, bem como 
estimar os custos dos procedimentos envolvidos neste tipo de 
tratamento, sendo o campo de pesquisa analisado um hospital 
de referência do estado de Pernambuco, no ano de 2018. Trata-
se de um estudo epidemiológico descritivo, cujas informações 
foram obtidas por meio da coleta de dados de prontuários de 
pacientes. A estimativa de custos das cirurgias para reparo do 
plexo braquial, por sua vez, foi realizada por meio de consulta 
à base de dados do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (Datasus). O perfil majoritário desses pacientes 
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foi de adultos jovens do sexo masculino, residentes 
principalmente no interior do estado de Pernambuco. Dentre as 
características clínicas das LTPBs, predominaram as lesões 
totais de plexo braquial, sendo a cirurgia de Oberlin o 
procedimento mais comumente realizado. Em relação à 
estimativa de custos,  observou-se um custo anual médio de de 
R$ 35.613,27 em um único hospital público da cidade de Recife 
– PE, referente a todos os custos hospitalares de profissionais 
da saúde.  
Palavras-chave: Plexo braquial. Epidemiologia. Microcirurgia. 
Traumatismos dos nervos periféricos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O plexo braquial é o conjunto de nervos responsáveis 

pela inervação motora e sensitiva do membro superior (DRAKE; 

VOGL; MITCHELL, 2015). A sua composição se dá pela união 

das raízes ventrais dos nervos C5, C6, C7, C8 e T1, os quais 

se unem para formar troncos e fascículos, os quais emitirão 

ramos nervosos para compor os territórios de inervação 

(DRAKE; VOGL; MITCHELL, 2015). 

Nesse contexto, a união das raízes forma, inicialmente, 

três troncos: (1) tronco superior, formado pela união de C5 e 

C6; (2) tronco médio, formado unicamente pela raíz de C7; e, 

por fim, o (3) tronco inferior, formado pelas raízes de C8 e T1 

(DRAKE; VOGL; MITCHELL, 2015). 

Os troncos, por sua vez, emitem, cada um, uma divisão 

anterior e outra posterior, os quais se unem entre si para formar 

fascículos (DRAKE; VOGL; MITCHELL, 2015). Dessa forma, 

existem três fascículos: (1) fascículo lateral, formado pelas 

divisões anteriores dos troncos superior e médio; (2) fascículo 

medial, formado pela divisão anterior do tronco inferior, de 
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forma isolada; (3) fascículo posterior, formado pela união das 

três divisões posteriores (DRAKE; VOGL; MITCHELL, 2015). 

Dos fascículos, são originados os nervos destinados ao 

membro superior: do fascículo lateral, origina-se o nervo 

musculocutâneo e a raiz lateral do nervo mediano; do fascículo 

medial, surgem os nervos ulnar e a raiz lateral do nervo 

mediano; o fascículo posterior, por fim, origina os nervos axilar 

e radial (DRAKE; VOGL; MITCHELL, 2015). 

Ao passo que se trata de uma estrutura bastante 

complexa, o plexo braquial é comumente lesionado, por se 

localizar em uma região superficial e com bastante mobilidade 

(PARK et al., 2017). Dentre os mecanismos de lesão, os mais 

comuns são a compressão ou tração – podendo esta última 

estar associada à avulsão de raiz nervosa ou de nervo periférico 

(SANTOS; CARVALHO, 2016), tornando a lesão ainda mais 

grave e incapacitante. 

No que concerne ao quadro clínico apresentado por 

pacientes com LTPB, este se mostra bastante heterogêneo, a 

depender do nível e do tipo da lesão. Todavia, são comumente 

encontrados: perda de sensibilidade protetora, graus diferentes 

de atrofia muscular, parestesia, trofismo cutâneo alterado, 

anestesia, dor e, em alguns casos, presença do sinal de Horner 

(FERRANTE, 2004). 

Além de ser considerada uma lesão “devastadora entre 

os adultos”, a lesão de plexo braquial acarreta grande impacto 

socioeconômico aos indivíduos que a sofrem (MAGALHÃES et 

al., 2017), uma vez que a inervação de todo o membro superior 

torna-se comprometida e, consequentemente, geram-se danos 

à funcionalidade do mesmo. 
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 Embora esta lesão de elevado potencial incapacitante 

tenha sua importância reconhecida, a real incidência deste tipo 

de traumatismo no Brasil ainda é desconhecida (MAGALHÃES 

et al., 2017). Acredita-se, todavia, que a incidência sofreu 

aumentos nos últimos anos, dado o aumento do número de 

acidente de trânsito e, em especial, os acidentes com 

motocicletas (DE MORAES et al., 2015). Sendo assim, trata-se 

de uma lesão com importantes consequências sob a ótica de 

saúde pública, laboral, organização social (o que inclui, por 

exemplo, a conduta dos indivíduos no trânsito) e, inclusive, 

econômica – dado que os lesionados exercem um impacto 

econômico não apenas para si e para sua família, mas também, 

para o sistema previdenciário. 

 Nesse sentido, há uma escassez de estudos que se 

ativeram à análise de custos decorrentes dos procedimentos 

cirúrgicos dos pacientes adultos com lesão de plexo braquial 

(DE MORAES et al., 2015). Sabe-se, todavia, que o tratamento 

adequado dessas lesões proporciona economia das finanças 

públicas (DE MORAES et al., 2015), uma vez que pode exceder 

em até 65% do valor da compensação previdenciária que os 

pacientes lesionados receberiam, caso não tivessem sido 

submetidos à cirurgia reparadora (FELICI et al., 2014). 

A importância de que os custos com o tratamento sejam 

estimados decorrem do fato de que isto torna o processo do 

manejo em saúde ainda mais transparente (BRASIL, 2014), 

além de alertar a socidade e as autoridades quanto a 

necessidade de que possam ser tomadas medidas para 

prevenção de agravos e otimização dos recursos em saúde. 

 Nessa perspectiva, o presente estudo objetivou 

apresentar uma caracterização epidemiológica dos 
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procedimentos cirúrgicos reparadores das lesões traumáticas 

de plexo braquial em adultos, bem como estimar os custos dos 

procedimentos envolvidos neste tipo de tratamento, sendo o 

campo de pesquisa analisado um hospital de referência do 

estado de Pernambuco, no ano de 2018.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujas 

informações foram obtidas por meio da coleta de dados de 

prontuários de pacientes, os quais foram atendidos no ano de 

2018, no ambulatório de neurocirurgia de um hospital de 

referência para tratamento de lesões de plexo braquial, 

localizado na cidade de Recife – PE. 

Foram incluídos no estudo indivíduos adultos, com idade 

igual ou superior a 18 anos, que apresentassem lesão 

traumática de plexo braquial de etiologia traumática, sendo 

submetidos a tratamento cirúrgico para reparo da lesão no ano 

de 2018, realizado no hospital em questão. Foram excluídos 

indivíduos com quadro de paralisia braquial obstétrica. 

A caracterização sociodemográfica foi baseada nos 

dados de sexo, idade e procedência do indivíduo. A 

caracterização clínica dos pacientes, por sua vez, contou com 

os seguintes dados: etiologia, nível e lado da lesão, presença 

de politrauma, realização ou não de exames prévios, tempo 

decorrido entre a lesão e a primeira consulta com o médico 

neurocirurgião, tempo decorrido entre a primeira consulta e a 

cirurgia, além dos procedimentos cirúrgicos realizados. 

As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de 

frequência relativa e/ou em números absolutos, enquanto as 
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variáveis contínuas foram expressas por meio de média ± 

desvio padrão. A análise de caracterização epidemiológica foi 

realizada por meio do software Statistical Package for Social 

Sciences¸versão 22.0. 

A estimativa de custos das cirurgias para reparo do plexo 

braquial, por sua vez, foi realizada por meio de consulta à base 

de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (Datasus), no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.datasus.gov.br, acessado no mês de novembro de 

2019. Foram considerados os custos referentes ao valor total 

gasto com pacientes submetidos à Microcirurgia do Plexo 

Braquial com Exploração e Neurólise (MPBEN, código: 

0403020034), ou à Microcirurgia do Plexo Braquial com 

Microenxertia (MPBM, código: 0403020042), sendo esses 

custos referentes às tabelas ajustadas de valores mensais do 

ano de 2018.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (CEP- 

UFPE), com o parecer de número 2.965.737.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A sustentabilidade econômica dos sistemas de saúde 

tem sido uma questão relevante no século XXI, uma vez que a 

capacidade de manter um serviço de saúde ao longo do tempo 

perfaz um dos determinantes para a qualidade da atenção 

(BRASIL, 2014). 

Nesse contexto, as análises econômicas emergem 

enquanto importantes estudos para o processo de tomada de 

decisão quanto à incorporação de manutenção de intervenções 

http://www.datasus.gov.br/
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em saúde, tornando o processo decisório mais transparente e 

minimizando a ocorrência de vieses e distorções (BRASIL, 

2014). 

O interesse em realizar uma estimativa de custos nesta 

temática emerge do fato de que as lesões traumáticas do plexo 

braquial (LTPB) perfazem cerca de 20% das lesões do sistema 

nervoso periférico, afetando principalmente adultos jovens do 

sexo masculino envolvidos em acidentes de trânsito (COELHO 

et al., 2015).  

As consequências deste acometimento variam desde 

déficits motores e sensoriais até limitação funcional e sintomas 

depressivos (DE MORAES et al., 2015). Dentre os tratamentos 

cirúrgicos para LTPB, a epineurólise e o enxerto nervoso são 

opções frequentemente empregadas, especialmente em casos 

de lesões por estiramento (CARDOSO; GEPP; CORREA, 

2016).  

No período referente ao ano de 2018, foram identificados 

19 prontuários de pacientes submetidos a cirurgia para reparo 

do plexo braquial após episódio de lesão traumática. 

Em relação à caracterização sociodemográfica da 

amostra, a sua totalidade foi de indivíduos do sexo masculino, 

com idade média de 30,5 ± 7,3 anos. Esses dados estão em 

consonância com estudos prévios, os quais abordam que as 

lesões traumátias de plexo braquial afetam, principalmente, 

adultos jovens (21 a 40 anos) do sexo masculino (DE MORAES 

et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016). Dentre as implicações 

deste dado, destaca-se a o fato de que esses indivíduos 

encontram-se em idade economicamente ativa e, uma vez que 

a lesão é capaz de promover quadros de incapacidade 

funcional, a reinserção no mercado de trabalho pode ser 
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prejudicada. Nessa perspectiva, o prejuízo é estendido à 

sociedade, a qual terá de arcar com a aposentadoria precoce 

de tais pacientes (DE MORAES et al., 2015). 

Em relação à procedência dos pacientes, observou-se 

que em apenas 8 prontuários o endereço estava constado. Os 

demais prontuários, por sua vez, não informavam o endereço 

do paciente ou apresentavam o endereço do próprio hospital. A 

caracterização deste dado pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1. Procedência dos pacientes submetidos à cirurgia para 

reparo do plexo braquial após lesão traumática. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Observou-se, portanto, que a maioria dos prontuários em 

que a informação do endereço estava disponível apontava para 

5%

32%

5%

58%

Região metropolitana de Recife - PE

Interior de Pernambuco

Outro estado

Não informado / Endereço do hospital
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o fato de que, majoritariamente, os pacientes são advindos do 

interior do estado de Pernambuco. Este é um resultado 

importante para o contexto da reabilitação do paciente, uma vez 

que, usualmente, os serviços especializados em reabilitação 

neurológica encontram-se nos grandes centros. Sendo assim, 

localizações mais afastadas dos centros urbanos de referência 

podem representar uma barreira ao manejo das LTPB. 

Ademais, outra importante observação sobre este dado 

consiste na ausência de especificações relativas à procedência 

dos pacientes na maioria dos prontuários analisados. A 

principal suposição para este fato é de que o indivíduo, ao 

adentrar ao serviço de emergência do serviço, nem sempre está 

consciente e/ou acompanhando por parentes ou pessoas 

conhecidas que sejam capazes de fornecer os dados pessoais 

do mesmo. Esta carência dados, todavia, impacta diretamente 

na realização de estudos de epidemiológicos na área de saúde 

pública e, consequentemente, na transparência das demandas 

de saúde estratificadas por localização – especialmente nas 

regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos.  

No tocante aos aspectos clínicos das LTPB analisadas, 

as informações estão contidas na Tabela 1. 

O principal nível de lesão observado foi a lesão total do 

plexo braquial, corroborando dados prévios (DE MORAES et 

al., 2015). Trata-se do nível de lesão mais grave e incapacitante 

dentre as LTPB (DE MORAES et al., 2015), sendo, portanto, um 

fator altamente agravente da funcionalidade do invidíduo 

lesioando. 
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Tabela 1. Aspectos clínicos dos pacientes submetidos a cirurgia 

para reparo do plexo braquial após lesão traumática. 

 
Variáveis clínicas  

Frequência 
relativa (%) 

Números 
absolutos 

Nível da lesão   

Lesão total de plexo braquial 68,4 13 

Lesão de tronco superior 26,3 5 

Não especificado 5,3 1 

Lado acometido   

Direito 36,8 7 

Esquerdo 52,6 10 

Não especificado 5,3 1 

Etiologia da lesão   

Acidente de motocicleta 42,1 8 

Acidente automobilístico 5,3 1 

Não especificado 47,4 10 

Presença de politrauma   

Sim 10,5 2 

Não ou não informado 89,5 17 

Tipos de cirurgias realizadas   

Oberlin 38,9 7 

Somsak 5,6 1 

Transferência acessório-
musculocutâneo 

22,2 4 

Transferência frênico-
musculocutâneo 

22,2 4 

Neurólise 27,8 5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Ao contrário do estudo epidemiológico realizado por De 

Moraes e colaboradores (2015), os quais identificaram um 

equilíbrio entre os lados acometidos pela LTPB, o presente 
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estudo observou um predomínio das lesões do lado esquerdo. 

Esta informação tem sua relevância ainda maior quando 

associada à investigação da dominância hemisférica do 

paciente. Os prontuários, todavia, não explicitavam esta 

informação, sendo esta uma limitação deste estudo. 

Quando se trata da etiologia das lesões, os acidentes de 

trânsito – especialmente os de motocicletas - foram 

predominantes dentre os prontuários que especificaram tal 

informação, corroborando o estudo desenvolvido por 

Magalhães e colaboradores (2017). Esses dados, por sua vez, 

são alarmantes em relação à necessidade de aplicação de 

estratégias de saúde pública e de educação no trânsito, a fim 

de que as LTPB causadas por esse tipo de acidente possam 

ser minimizadas. 

A presença de politrauma foi outro fator analisado neste 

estudo, de modo que apenas dois casos foram identificados nos 

prontuários analisados. Embora um pequeno percentual de 

politraumatizados tenha sido evidente, esta condição clínica 

merece destaque no contexto do manejo das LTPB. De acordo 

com De Moraes e colaboradores (2015), a presença de 

politraumatismos pode dificultar o diagnóstico inicial das LTPB, 

retardando, portanto, o início do tratamento adequado. 

Ademais, muitos pacientes são encaminhados para avaliação 

da LTPB somente após a resolução dos traumatismos 

associados (DE MORAES et al., 2015). 

Ainda no contexto do manejo das LTPB, a Figura 2 ilustra 

os tempos médios (em dias) entre a lesão e a primeira consulta 

com o neurocirurgião, entre a primeira consulta e a realização 

da cirurgia, bem como o tempo total demandado neste 

processo. 
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Figura 2. Tempos médios (em dias) entre a lesão e a primeira 

consulta com o neurocirurgião, entre a primeira consulta e a 

realização de cirurgia, e o tempo total demandado para o 

manejo cirúrgico das LTPB. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

O intervalo dispendido entre a data da lesão e a data da 

cirurgia foi de, em média, 253 dias, o que corresponde a uma 

média de 8,4 meses. Este tempo médio está inferior ao relatado 

por Oliveira et al. (2016), que reportaram um intervalo de 10,4 

meses; encontra-se, todavia, em consonância com o estudo de 

De Moraes et al. (2015), que evidenciaram um tempo médio de 

8,7 meses. 

 Em relação aos tipos cirúrgicos, faz-se necessário, 

antes, destacar o fato de que alguns pacientes foram 

submetidos à combinação de dois tipos cirúrgicos para 

reconstrução do plexo. Sendo assim, embora tenham sido 

analisado 19 prontuários, foram registrados 21 procedimentos 

cirúrgicos. O procedimento mais comumente realizado foi a 

cirurgia de Oberlin, que consiste em uma transferência parcial 

do nervo ulnar para o nervo musculocutâneo, o qual inerva o 
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músculo bíceps braquial, visando à restauração da função de 

flexão de cotovelo (ALI et al., 2014; AZEVEDO FILHO et al., 

2019). Este procedimento foi seguido pela neurólise, pelas 

transferências nervosas dos nervos acessório ou frênico para o 

nervo musculocutâneo e, por fim, pela cirurgia de Somsak. 

 A estimativa dos custos totais (incluindo custo dos 

profissionais de saúde e dos procedimentos hospitalares) dos 

procedimentos, em reais, está evidenciado na Figura 3.  

 

Figura 3. Estimativa de custos totais (em reais) com os 

procedimentos cirúrgicos para reparo das LTPB em um hospital 

de rerefência em Recife – PE.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 Os custos também foram expressados em dólares, 

conforme evidenciado na Tabela 2. O valor considerado do 

dólar foi a cotação de Dezembro/2018, a qual equivalia a R$ 

3,875. 
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Tabela 2. Estimativa de custos totais (em dólares) com os 

procedimentos cirúrgicos para reparo das LTPB em um hospital 

de rerefência em Recife – PE. 

 
Mês (2018)  

US$ 

JANEIRO 0 

FEVEREIRO 1.920,79 

MARÇO 2.285,43 

ABRIL 778,08 

MAIO 571,36 

JUNHO 0 

JULHO 0 

AGOSTO 1.714,07 

SETEMBRO 571,36 

OUTUBRO 0 

NOVEMBRO 1.142,71 

DEZEMBRO 206,72 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

No ano de 2018, o custo total referente aos 

procedimentos cirúrgicos para reparo de LTPBs foi de R$ 

35.613,27 em um único hospital público da cidade de Recife – 

PE. É preciso considerar, então, que uma limitação deste 

estudo foi não ter abordado outras instituições em que tais 

reparos cirúrgicos são realizados, a exemplo do sistema 

complementar de saúde – cujas informações são mais restritas. 

Vale salientar, ainda, que essa estimativa de custos não 

incluiu os custos relacionados à reabilitação fisioterapêutica ou 

terapia ocupacional desses pacientes, que usualmente 

requerem considerável tempo de tratamento. 



EPIDEMIOLOGIA E ESTIMATIVA DE CUSTOS DAS CIRURGIAS DE PLEXO 

BRAQUIAL REALIZADAS EM 2018 EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM 

PERNAMBUCO 

 
 

Nesse contexto, é preciso mencionar que o tratamento 

cirúrgico sem estar associado com a reabilitação 

fisioterapêutica pode não atingir os resultados almejados pelos 

pacientes, uma vez que a fisioterapia desempenha um papel de 

extrema relevância na reabilitação dos indivíduos com LTPB – 

não apenas no manejo pós-cirúrgico, mas também na fase pré-

cirurgia -, com o objetivo de acelerar a recuperação funcional 

desses pacientes. Sendo assim, as várias modalidades 

fisioterapêuticas empregadas visam, principalmente, restaurar 

a amplitude de movimento, desenvolver força muscular, 

melhorar sensibilidade, reduzir quadros álgicos, prevenir 

contraturas e deformidades, dentre outros (MILICIN; SÎRBU, 

2018). Futuras análises de custos podem, sugestivamente, 

incluir os custos relacionados a esse tipo de tratamento 

conservador. 

Outra limitação importante deste estudo são as 

subnotificações e/ou informações errôneas dos prontuários 

analisados, especialmente no tocante às condições clínicas dos 

pacientes. Estes dados limitam a realização de estudos futuros 

e, consequentemente, a construção de políticas públicas de 

saúde que possam viabilizar uma melhor assistência de saúde 

às pessoas afetadas pelas LTPBs ou reduzir os fatores de risco 

para a ocorrência deste agravo.   

 

CONCLUSÕES  

  

 A caracterização sociodemográfica de pacientes que 

sofreram LTPB e foram submetidos a reparo cirúrgico em um 

hospital público de referência de Recife – PE esteve em 

consonância com estudos anteriores realizados em outras 
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regiões do Brasil (DE MORAES et al., 2015; OLIVEIRA et al., 

2016). 

 O perfil majoritário desses pacientes foi de adultos jovens 

do sexo masculino, residentes principalmente no interior do 

estado de Pernambuco. Dentre as características clínicas das 

LTPBs, predominaram as lesões totais de plexo braquial, sendo 

a cirurgia de Oberlin o procedimento mais comumente 

realizado.  

 Em relação à estimativa de custos,  observou-se um 

custo anual médio de de R$ 35.613,27 em um único hospital 

público da cidade de Recife – PE, referente a todos os custos 

hospitalares de profissionais da saúde. 

A proposta, portanto, de realizar uma estimativa de 

custos para as cirurgias reparadoras das lesões de plexo 

braquial exerce importância não apenas para a transparência 

de divulgação desses dados, para também como um alerta para 

que intervenções preventivas sejam pensadas visando à 

diminuição do número de acometimentos.  
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RESUMO: Ambiência é uma categoria na saúde presente na 

Política Nacional de Humanização e diz respeito ao espaço 

para além de espaço físico. Entende-se que as competências 

interprofissionais contribuem nesse processo de colaboração 

interprofissional na ambiência da UBS para melhorar a saúde e 

bem-estar de todos que participam desse espaço. Neste artigo 

objetiva-se a descrição da etapa de planejamento do projeto de 

Ambiência que buscou fortalecer a Educação Interprofissional 

em saúde e a processos de trabalho de uma Unidade Básica de 

Saúde. Empreendeu-se um estudo descritivo, de relato de 

experiência caracterizado por intervenção com Estratégia 

Saúde da Família realizada no segundo semestre de 2019. As 

etapas idealizadas para concretização desse projeto foram 

organizadas em: identificação de experiências exitosas na 
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comunidade, momento educativo, captação de recursos e 

execução de propostas. Espera-se com a conclusão do projeto 

de ambiência da Unidade de Saúde a efetividade da Política 

Nacional de Humanização com espaços que sejam de 

contrução, de conforto, de subjetividades, de terapia e de 

saúde. Espera-se também que a consolidação da Educação 

Interprofissional nos currículos de formação superior, que é 

muito relevante para a transformação dos processos de 

trabalho e assistência prestados nos serviços de saúde, tenha 

nesta experiência subsídio para as diretrizes e expectativas que 

serão propostas aos Projetos Pedagógicos dos cursos da 

Instituição de Ensino Superior promotora desse projeto. 

Palavras-chave: Educação interprofissional. Ambiência. 

Práticas de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Interprofissional (EIP) é uma estratégia 

mundial de motivação, da força do trabalho em equipe, que se 

pretenda colaborativo e fortalecido. Essa proposta surge na 

saúde perante os atuais desafios oriundos da fragmentação dos 

sistemas de saúde, da complexidade dos problemas de saúde 

e fragilidade de assistência disciplinar quando os modelos de 

atenção à saúde tem exigido uma atenção cada vez mais 

holística. (FERTONANI, 2015). 

Aprender sobre o outro, com o outro e entre si foi a 

metodologia inovadora pensada para o fortalecimento da saúde 

com foco no trabalho preparando os profissionais para a prática 

que tem sido cada vez mais complexa. Nessa proposta, se 

compreende o profissional de saúde aquele  que realiza sua 

assistência baseada na integralidade da saúde, sendo 
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necessária para assumir essa postura assistencial a sua 

educação interprofissional. (COSTA, 2018). 

No Brasil, uma das estratégias que tem oportunizado a 

educação interprofissional (EIP) e a prática colaborativa (PCIP) 

é o Programa de Educação para o Trabalho pela Saúde (PET-

SAÚDE EIP) na modalidade interprofissional (em sua 12ª 

edição, edital nº 10, 23 de julho 2018 com mais de 120 projetos 

aprovados em todo Brasil) que permitirão subsídio a melhoria 

de resultados na saúde. 

A proposta é que o trabalho desenvolvido ao longo dos 

dois anos do PET permita a mudança curricular dos cursos 

participantes, sendo um dos desafios político-institucional que 

incide na desconstrução de uma identidade profissional 

individualizada para a construção de uma identidade 

profissional colaborativa. 

A proposta tem suas ações efetivadas na atenção 

primária à saúde (APS) como cenário de aprendizagem ao 

mesmo tempo em que é o lócus inicial da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) tendo na Estratégia Saúde da Família (ESF)  e na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) a diversidade e a demanda 

necessária a superação dessa lógica de fragmentação, 

disciplinaridade permitindo a articulação desejada na EIP. 

(UNASUS, 2016). 

Nessa perspectiva da interdisciplinaridade, o PET 

enfatiza atividades relacionadas ao trabalho e a influência 

destes para a Promoção da saúde e Prevenção de doenças, 

com ações que integrem os saberes de cada profissão e 

incidam no processo de trabalho do serviço de saúde 

problematizando às necessidades de saúde identificadas à 

mudança e qualificação profissional. (ZANDRA, 2015). 
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No seio dessa discussão são assumidas concepções 

ético-políticas sobre processo ampliado de saúde/doença, 

assistência holística e em rede que fortalecem um dos 

princípios basilares do Sistema Único de Saúde (SUS): a 

integralidade do cuidado. 

Com base nesse contexto e baseados nos princípios do 

SUS o trabalho desenvolvido por uma equipe PET-SAÚDE EIP 

vinculado a Instituição de Ensino Superior Estadual, em uma 

UBS, que iniciou suas atividades em 2019, ao avaliar as 

demandas do território (projeto de territorialização) identificou 

duas demandas para trabalho inicial.  

Por trabalho inicial compreende-se o primeiro ano de 

atividades com identificação de práticas que se alinham à 

Humanização do cuidado: a saúde do trabalhador e 

Acolhimento/Ambiência construído pelos tutores, preceptores, 

estudantes, profissionais e comunidade do território. 

A ambiência é uma categoria presente nas discussões 

empreendidas na Política Nacional de Humanização (PNH) e 

executa-se como uma mudança transformadora da prática dos 

profissionais. Desse modo, não se limita a transformação do 

espaço físico, mas reconstrução do espaço social, profissional 

e interpessoal incidindo em uma atenção ao usuário que seja 

acolhedora, humana e resolutiva. (BRASIL, 2009, 2004; 

RIBEIRO, 2015). 

Na PNH a ambiência assume três eixos de estruturação 

a partir da compreensão do espaço. No primeiro, o espaço é 

uma ferramenta do processo de trabalho que facilita práticas 

para um atendimendo acolhedor, resolutivo, com otimização de 

recursos. Nessa perspectiva o serviço de saúde deixa de ser o 

“lugar da doença” para se tornar um espaço de saúde e busca 

pela qualidade de vida e especialmente se tratando da UBS 
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como primeiro lugar da assistência à saúde que seja permeado 

de práticas para a prevenção à saúde. 

Nessa ´perspectiva o serviço de saúde é um espaço de 

aprendizagem, de troca de conhecimentos e construção de 

práticas mediadas para que os usuários compreendam que a 

UBS, por exemplo, não deve ser procurada apenas para cura 

de doenças, mas para práticas em grupo, expressão de 

conhecimentos populares, interação entre a comunidade 

modificando o cenário epidemiológico do território desse serviço 

de saúde sem restringir-se a práticas verticalizadas e curativas. 

No segundo, o espaço é produtor de subjetividades entre 

os sujeitos. As subjetividades são construídas nas práticas e 

entre os sujeitos na experiência social, nos acontecimentos. A 

produção de subjetividades está associada a representações 

individuais e relações humanas vinculadas a uma ordem 

mundial que perpassa os sujeitos. Esse assujeitamento implica 

em modos de ser e fazer nos serviços de saúde.  

Nessa perspectiva os sujeitos dos serviços de saúde 

estão condicionados a constituir suas práticas, suas relações 

com os usuários e entre si em um modelo neoliberalista, do 

corpo como fragmentado, da assistência disciplinar com 

práticas curativas com foco na medicalização. A ambiência se 

propõe ao fortalecimento das relações humanas, da 

aproximação, do perceber e sentir o outro implicando em uma 

assistência que protagoniza o usuário. Na UBS ele não será 

mais o sujeito doente, mas o o sujeito que será sensibilizado a 

mudanças de hábitos e estilos tornando-se um sujeito 

autônomo e empoderado. 

No terceiro, o espaço é visto como acolhedor, agradável 

e representativo para os sujeitos que o compõe, tanto os 

usuários como os profissionais vinculados ao serviço 
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direcionando sua valoração a estrutura física: disposição, 

iluminação, informatividade, cor, decoração. 

Nesse aspecto o serviço de saúde deve ser desejável e 

confortável para os processos de trabalho. Todos os sujeitos 

implicados devem sertir-se bem, favorecendo a escuta, a 

classificação de risco, a espera tornando o ambiente resolutivo 

e favorecendo a interação, o acesso e a qualidade da 

assistência. 

A ambiência assume uma função terapêutica tanto para 

o usuário que pode encontrar um espaço de transformação e 

fortalecimento dos processos de saúde e qualidade de vida 

como para o profissional que pode compreender seu ambiente 

de trabalho de forma positiva ou de forma negativa, interferindo 

no seu processo. (SATO; AYRES, 2015). 

Glanzn et al (2017) afirmam que tanto a estrutura física 

como as relações no espaço influenciam na percepção do 

ambiente e, este pode tornar-se espaço de conflito, de 

construção individual e de sofrimento. 

Para que a ambiência da UBS aqui descrita torne-se 

espaço de conforto, de facilitação dos processos de trabalho e 

de subjetividades construtivas o trabalho do PET EIP a equipe 

priorizou a realização deste projeto como sua atividade nos 

primeiros passos dessa caminhada.  

Entende-se que as competências interprofissionais irão 

contribuir nesse processo de colaboração interprofissional na 

ambiência da UBS para melhorar a saúde e bem-estar de todos 

que participam desse espaço.  

Dessas competências destaca-se a clarificação de 

papéis e a comunicação, pois a ambiência permite desconstruir 

representações sociais de disciplinaridade das profissões e é 

na ambiência que visões preconceituosas e desqualificadoras 
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do outro, sejam os profissionais, sejam os usuários serão 

(re)construídas com base no compartilhamento e no 

pertencimento. 

A comunicação permitirá conhecer o outro, reconhecer o 

que o meu colega de trabalho faz e como faz, reconhecer que 

doenças e agravos não devem permitir a exclusão dos sujeitos 

na participação de determinadas atividades e espaços. A 

ambiência permitá a criação de subjetividades mediada pela 

linguagem permitindo se colocar no lugar do outro (empatia) 

tornando o serviço representativo de um espaço de bem-estar, 

de receptividade, de promoção da saúde e qualidade de vida. 

Isso posto, objetiva-se neste relato a descrição da etapa 

de planejamento do projeto de Ambiência que buscou fortalecer 

a EIP e a UBS. A ambiência constitui-se uma ferramenta do 

processo de trabalho, porque para além de uma mudança no 

espaço físico desvela modelos de atenção, (re)constrói 

relações como afirma Cunha et al (2017, p. 28) reflete “em todas 

as situações vivenciadas pelos usuários, em seus aspectos 

inclusive culturais”. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Empreendeu-se um estudo descritivo de relato de 

experiência caracterizado por intervenção com ESF realizada 

no segundo semestre de 2019 vinculado ao plano de ação 

desenvolvido pelo PET-SAÚDE EIP da Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB) que compôs cinco grupos de trabalho em 

cinco UBS do município de Campina Grande-PB.  

A grande proposta do PET-SAÚDE EIP é que ao final de 

dois anos de trabalho seja possível construir um currículo de 

formação interprofissional, especificamente se pretende que 
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haja uma disciplina para atender essa demanda, sendo um dos 

primeiros passos para essa mudança as experiências 

realizadas nos grupos.  

A primeira atividade proposta aos grupos nas UBS foi a 

realização do perfil de territorialização. Esta atividade comum 

aos cinco grupos foi elementar para o conhecimento das 

necessidades, do perfil epidemiológico, aproximação com 

outros profissionais que não sejam os preceptores diretamente 

vinculados ao PET-SAÚDE EIP, como por exemplo, os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). 

A culminância da atividade de territorialização ocorreu 

em julho de 2019 quando os grupos apresentaram entre si o 

que foi identificado, vivenciado e coletado nos territórios 

adscritos de cada UBS, na observação de campo da área, na 

conversa com profissionais como o ACS que se disponibilizou 

para um diálogo aberto e à troca de experiências sobre seus 

momentos de visita, seus anseios e suas necessidades.  

Do projeto e territorialização os grupos definiram a 

sequência do trabalho empreendido. Na UBS sobre a qual 

descreve-se este relato de experiência o foco de trabalho 

seguiu pela realização de projetos sustentados, principalmente, 

para efetivar diretrizes  da PNH: ambiência e valorização do 

trabalho e do trabalhador.  

A proposta PET-SAÚDE EIP da UEPB desenvolvida nas 

UBS contempladas, no ano de 2019, tem um grupo com tutores, 

preceptores e alunos dos cursos de Educação Física, 

Enfermagem, Fisioterapia, Serviço Social, Odontologia, 

Psicologia. Além destes participantes o projeto conta com os 

profissionais da UBS e agentes da comunidade vinculados aos 

equipamentos sociais do território. 
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As ações do projeto de ambiência realizam-se no entorno 

da UBS com proposta de execução no período de agosto de 

2019 a fevereiro de 2020 caracterizando uma intervenção na 

qual os participantes do PET-SAÙDE EIP não são meros 

observadores do processo atuando em conjunto com a 

comunidade indo para além de um método etnográfico de 

produção deconhecimentos e práticas, caracterizando uma 

pesquisa-ação. 

Esse aspecto de intervenção e engajamento no objeto 

coletivo caracteriza a execução desse projeto no seio da 

pesquisa-ação. A pesquisa-ação provoca uma autorreflexão 

por meio de reflexão crítica sobre a realidade em que se 

inserem os sujeitos. Como afirma Mello (2016) à pesquisa-ação 

é uma moeda, sendo as suas duas faces representativas da 

metodologia de resolução de problemas e uma investigação 

científica e teóricas sobre o mesmo problema. 

A pesquisa-ação é uma metodologia muito utilizada 

ciências humanas e sociais, propósito de transformação social 

áreas da ciência também a utilizam.  Na área da saúde, Melo 

cita as pesquisas de Sommer (1999) e Williamson e Prosser 

(2002) autores que pesquisaram sobre os aspectos éticos e 

políticos  pesquisa-ação (action research).  

Esses autores argumentam que pesquisadores e 

participantes de uma pesquisa-ação devem ter clareza sobre 

até que ponto eles estão envolvidos em uma atividade política. 

Na perspectiva que a pesquisa ação se propõe, não há as 

mesmas garantias éticas de confidencialidade e anonimato, 

consentimento informado e proteção contra danos como outras 

metodologias de pesquisa garantem através dos documentos 

enviados ao comitê de ética.Nesse entendimento sujeitos 
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pesquisados e pesquisadores ocupam a mesma posição de 

engajamento e luta coletiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As ações do projeto de ambiência foram delineadas para 

que ao final possa haver como produtos na UBS: o plantio de 

árvores frutíferas, de plantas que possam substituir temperos 

comuns como o sal e de plantas para uso medicinal; um espaço 

coletivo de atividades para trabalhos com os grupos formados, 

bem como para atividades coletivas realizadas como atividades 

educativas e uma decoração externa com plantas ornamentais. 

As etapas idealizadas para concretização desse projeto 

foram organizadas em: identificação de experiências exitosas 

na comunidade, momento educativo, captação de recursos e 

execução de propostas. 

O ponto de partida do trabalho PET é a apropriação do 

território adscrito e da epidemiologia da área  assistida pela 

ESF. O projeto de terrotorialização é uma atividade que deve 

ser proposta sempre que é iniciado um trabalho, ou modificada 

equipe, pois direciona a um diagnóstico e a identificação de 

necessidades de intervenção local. 

Durante a execução da territorialização realizou-se visita 

aos equipamentos sociais existentes no território, junto com os 

ACS que conhecem bem a área adscrita da UBS e contribuíram  

durante toda realização desse diagnóstico com dados 

específicos. 

Em um segundo momento dessa territorialização após as 

visitas, realizou-se observação do território e dos parceiros 

locais destacando-se a ambiência da Creche Municipal e da 

Escola Estadual. 
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Ambas apresentam realidades e práticas direcionadas 

ao público que atendem, a primeira ao público infantil e a 

segunda a adolescentes. A escola estadual é contemplada com 

projetos de extensão e concretiza plantio de uma horta a qual 

os produtos são utilizados na alimentação e os cuidados são 

prestados pelos alunos em mediação pelos professores. 

 

 

A visita foi realizada pelos participantes do PET e alguns 

alunos do curso de odontologia que participavam, na ocasião, 

de estágio supervisionado. Nos foi apresentado o material 

usado, as plantas existentes e aberto o espaço para 

contribuição do PET-SAÚDE EIP.  

A creche municipal é contemplada com ações do 

Programa de Saúde na Escola, sendo um equipamento social 

muito relevante a práticas de Promoção da Saúde. Na ocasião 

da visita, fomos recebidos por uma funcionária de muitos anos, 

a senhora que coordena esse trabalho de ambiência na creche 

que nos conduziu a todos os espaços.  

Há uma ambiência que torna o espaço escolar acolhedor 

e receptivo a comunidade, conforme visualizamos na imagem 

1, a seguir. 

A funcionária responsável em conduzir as atividades de 

ambiência da creche relatou que a atividade de cuidados é 

empreendida pelos demais profissionais e apoiada pelos pais e 

alunos, que mesmo ainda jovens são participantes ativos do 

processo, pois as professoras direcionam as práticas de ensino-

aprendizagem para esse comprometimento. 

 

  



EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E AMBIÊNCIA DA UBS: PRÁTICAS DE 
(RE)CONSTRUÇÃO DA HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE 

 
 

Figura 1. Ambiência da Creche Municipal, Campina Grande – 

PB, Brasil, 2019. 

 

Fonte: Arquivos do grupo PET EIP CINZA (UEPB). 2019. 

 

Existe o engajamento de todos que trabalham na creche 

para plantar, colher, adubar. Os pais também trazem mudas e 

levam alguns dos produtos colhidos. As pessoas da 

comunidade fazem suas contribuições com material que é 

reciclável e pode ser utilizado na decoração ou organização do 

ambiente e disponibilizam também produtos mais baratos, a 

exemplo do adubo que é fornecido por um senhor da 

comunidade. 

Na ocasião da visita, ela também relatou sobre como tem 

captado objetos para uso na horta, o apoio dos pais para 

manutenção, o aproveitamento de água de outras atividades na 

creche para irrigação do que é plantado, a transformação de 

objetos que para muitos é classificado como lixo e se dispôs a 

participar da ambiência da UBS. 
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As experiências dessas escolas nos demonstraram que 

para a execução de um projeto de ambiência é preciso criar 

vínculos com a comunidade para que haja continuidade da 

atividade empreendida, ou seja, a sustentabilidade do projeto. 

O PET precisa propor essa prática, mas deve 

compartilhar com a comunidade enfatizando o pertencimento 

de cada sujeito. Percebe-se também que a produção de vasos 

com materiais recicláveis e reaproveitáveis para ornamentação 

se constitui de excelente arteterapia, de baixo custo, com a 

comunidade. 

Consideramo-nas experiências exitosas com 

significativas contribuições para o andamento do projeto de 

ambiência. Verificamos que  seriam necessárias algumas 

formações para conhecimento do manejo do solo e do uso de 

materiais recicláveis de forma adequada exigindo momentos 

educativos. 

Para essas formações foram idealizadas uma oficina 

para compreensão do manejo do solo intitulada “Preparação, 

manejo, manutenção do solo para hortas”, realizadas na própria 

UBS. A oficina objetivou o conhecimento sobre preparação, 

manejo e manutenção do solo para que seja possível a 

participação dos petianos, da equipe de saúde e da 

comunidade como corresponsáveis do plantio que se pretende 

realizar.   

O professor abordou a saúde do solo na perspectiva da 

fertilidade,  como um sistema metaforizado ao sistema corpóreo 

humano e suas necessidades de cuidado. Ao final, observou-

se na avaliação preliminar do solo circundante da UBS 

identificando-o como um solo vivo, pois havia presença de 

plantas utilizadas para fins medicinais (erva-cidreira), planta 
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frutífera (acerola) e algumas plantas que indicam a presença de 

“vida” no solo.  

Refletir sobre a saúde do solo foi refletir sobre a nossa 

própria saúde, pois as contribuições do facilitador da oficina 

eram sempre metaforizadas com os cuidados que temos com 

nossa alimentação, nossas relações sociais, nossas 

necessidades fisiológicas, nossa prática de higiene diária. O 

solo foi posto como um organismo vivo que tem demandas de 

cuidado e é espaço de relações entre animais e plantas. 

Foram agendadas ações posteriores para efetivar o 

cultivo de plantas medicinais, plantas de uso culinário 

(substituindo temperos tradicionais com alto teor de sódio), 

farmácia viva e plantas ornamentais que serão associadas as 

próximas ações do projeto, ilustrado na  figura 2, a seguir. 

 

Figura 2. Oficina “Preparação, manejo, manutenção do solo 

para hortas”. 

 

Fonte: Arquivos do grupo PET EIP CINZA (UEPB). 2019. 
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Também foi idealizada uma roda de conversa sobre 

design e decoração de ambientes em perspectiva sustentável 

intitulada “Ecodesign, reciclagem e reutilização de materiais 

para criação de produtos” realizada na UBS. 

O professor afirmou que seu trabalho ao longo de anos 

na universidade foi direcionado a produção de produtos com 

baixo custo usando materiais simples que muitas vezes são 

considerados pela maioria das pessoas como lixo.  

O trabalho com design é muito amplo e pode circular 

vários espaços e campos de trabalho. A conversa com o 

professor foi esclarecedora para definir os objetivos e metas a 

serem alcançadas. Pretende-se a construção de um espaço 

externo em que possam ser realizadas as atividades coletivas, 

sendo esse o espaço de subjetividades. 

Nessa roda de conversa também foram esclarecidas 

questões logísticas que só seriam direcionadas por 

especialista: qual material queremos usar e como esse uso 

pode direcionar a representação sociocultural que faz-se da 

comunidade? O professor estimulou a reflexão de que a própria 

comunidade produz tanto material possível de ser utilizado no 

projeto que permite uma prática tanto de engajamento quanto a 

sustentabilidade. 

O professor mencionou que muito do que  tem produzido 

está relacionado as experiências vividas com alunos de Terapia 

Ocupacional em estágio no Centro de Reabilitação (CER) 

utilizando papelão, cola branca, palitos de fósforos usados, 

canetas velhas, pó de madeia, canos de pvc, chapas de raio X, 

conforme visualiza-se na figura 3, a seguir. 
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Figura 3. Roda de conversa “Ecodesign, reciclagem e 

reutilização de materiais para criação de produtos”. 

 
Fonte: Arquivos do grupo PET EIP CINZA (UEPB). 2019. 

 

A realização destas oficinas reafirmou a necessidade de 

captação de recursos financeiros e materiais usados que 

direcionam a uma produção sustentável de peças para o projeto 

de ambiência. Ainda assim, a execução do projeto demanda 

gastos que exigem uma etapa de captação de recursos. 

Para esta etapa foram empreendidas duas ações. Uma 

das ações consistiu na doação e arrecadação de materiais 

recicláveis, sendo facilmente encontrados no cotidiano como 

garrafas PET, pneus, palets. Outros materiais através de 

doações ou compra a baixo custo como pneus velhos, vasos, 

bicicletas, conforme figura 8, a seguir. Estes objetos serão 

transformados para ganhar cor e uma nova imagem trazendo 
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para a ambiência o acolhimento e conforto expressos nas cores 

e representações do ambiente. 

 

Figura 4. Aquisição de objetos para decoração. 

 
Fonte: Arquivos do grupo PET EIP CINZA (UEPB). 2019. 

 

A outra ação consistiu na idealização de um brechó na 

UBS que permitiu a comunidade um envolvimento com o 

propósito do projeto, sendo realizado em dois momentos. 

Houve o engajamento de todos que fazem parte do PET, da 

UBS e da comunidade. 

As vendas foram realizadas na UBS com o apoio e 

divulgação dos Agentes Comunitários de Saúde que 

repassaram a informação durante as visitas domiciliares e isto 

qualificou a adesão da comunidade do Cinza. Foram realizados 

em dois momentos, um com peças categorizadas com valores 

acessíveis entre R$ 1,00 e R$ 5,00 e um segundo momento 

denominado de saldão com valores entre R$ 1,00 e R$ 2,00. 
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Para uma melhor divulgação esses valores foram associados 

ao bordão “preço de banana” para incentivar a compra das 

peças . 

A terceira etapa de execução da proposta com a 

realização de oficinas de arte com o material reciclado, 

aquisição de materiais específicos como tintas, canos, cimento 

e telhas e mudas de plantas, estruturação do espaço físico 

externo de socialização para usuários e profissionais e para 

atividades e cultivo das plantas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Espera-se que com a conclusão do projeto de ambiência 

da UBS Antônio Aurélio Ventura a PNH se torne uma realidade 

e que os espaços sejam de contrução, de conforto, de 

subjetividades, de terapia e de saúde. 

Mediante a efetivação do projeto espera-se que práticas 

de saúde sejam realizadas e resgatem práticas e 

conhecimentos populares, como os conhecimentos da 

comunidade sobre as plantas medicinais, respaldando-se 

assim na educação popular em saúde para engajar a população 

na permanência do projeto de ambiência. 

Essa concretização também trará a possibilidade de 

corresponsabilização dos cuidados com as plantas estimulando 

a um protagonismo que será refletido nas próprias práticas de 

saúde e cuidado, estímulo a uma mudança de hábitos de vida. 

Espera-se também que a consolidação da EIP nos 

currículos de formação superior, que é muito relevante para a 

transformação dos processos de trabalho e assistência 

prestados nos serviços de saúde, tenha nesta experiência uma 

forma de subsidiar as diretrizes e expectativas que serão 
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propostas aos Projetos Pedagógicos dos cursos da UEPB ao 

final desse PET-SAÚDE EIP. 
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RESUMO: A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 
determina a participação no processo de territorialização e 
mapeamento como atribuição comum a todos os membros das 
equipes que compõem a Atenção Básica. Nessa perspectiva 
objetiva-se por meio desse trabalho descrever as 
potencialidades e fragilidades percebidas no processo de 
territorialização que culminou na construção do Mapa interativo 
da Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no bairro do 
Tambor I, município de Campina Grande, Paraíba. Trata-se de 
um estudo descritivo do tipo relato de experiência desenvolvido 
pelos participantes do Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde (PET) Interprofissionalidade UEPB/SMSCG 
durante os meses de maio a outubro de 2019. Ao longo do 



 

 
 

processo identificamos como fragilidades a limitação de acesso 
ao PEC SUS, a difícil identificação do nome de ruas e travessas, 
a síntese e consolidação dos dados e a infiltração na estrutura 
física da UBS. Dentre as potencialidades estão o acolhimento, 
apoio e a disponibilidade da equipe profissional da unidade, a 
participação ativa das preceptora, a interprofissionalidade na 
atuação e a formação teórica direcionada pelas tutoras. Dessa 
forma, pode-se concluir que o processo de territorialização e 
mapeamento são essenciais para o planejamento e execução 
de ações direcionadas às reais necessidades de saúde da 
população do bairro Tambor I, ao passo que a prática 
interprofissional corrobora com uma assistência integral, 
resolutiva e de qualidade. 
Palavras-chave: Territorialização. Mapeamento geográfico. 

Educação Interprofissional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

através da Constituição Federal de1988 e sua implementação 

por meio da Lei Orgânica n. 8.080/90, a assistência à saúde 

deixou de seguir um paradigma biologicista e unicausal com 

foco no agente infeccioso e voltou-se para os fatores 

determinantes e condicionantes a exemplo: a moradia, o 

saneamento básico e o acesso aos serviços. (BRASIL, 1990) 

A Atenção Primária à Saúde (APS), inicialmente, 

apontada na Declaração de Alma-Ata na Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários em 1978, se caracteriza 

como uma estratégia de reorganização da atenção à saúde 

voltada para responder de forma contínua e sistematizada à 

maior parte das necessidades de saúde de uma população, 

integrando ações de proteção, cura e reabilitação, bem como a 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html


 

 
 

atenção a indivíduos, família e comunidades. Desse modo, leva 

o sistema de saúde para próximo do lugar onde as pessoas 

moram e trabalham (OMS, 1978).  

No Brasil, esse primeiro nível de contato com os 

indivíduos denominados de Atenção Básica (AB) é regido pela 

PNAB de 2017 na qual é definida como 

Conjunto de ações de saúde individuais, familiares 

e coletivas que envolvem promoção, prevenção, 

proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância 

em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada 

com equipe multiprofissional e dirigida à 

população em território definido, sobre as quais as 

equipes assumem responsabilidade sanitária. 

(BRASIL, 2017) 

 

Ainda segundoa PNAB, o SUS é regido por princípios e 

diretrizes a serem operacionalizados na Atenção Básica. Dentre 

estas está a territorialização e a adscrição da população 

concretizadas nas Unidades Básicas de Saúde. Ambas têm 

como objetivo propiciar o planejamento, a programação e, 

consequentemente, o desenvolvimento das ações a fim de 

atingir os condicionantes e determinantes da saúde presentes 

naquele espaço. Dessa forma, os territórios são ambientes 

precursores de estudos sociais, epidemiológico e identitário 

corroborando para uma melhora no processo de trabalho em 

prol da comunidade. 

Segundo Santos em sua obra O Espaço do Cidadão, o 

território “é mais que um simples conjunto de objetos, mediante 

os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um 

dado simbólico” (SANTOS, 2002, p.61). Esse e outros conceitos 



 

 
 

e discussões sobre espaço e território, nas obras do autor, 

deixaram como legado para a saúde pública e influenciaram as 

propostas de territorialização dos serviços do SUS. 

O território, nesta perspectiva da atenção à saúde, não 

se configura apenas como o lugar onde a Unidade de Saúde 

está inserida, nem é definido apenas pelos limites geográficos 

aos quais a UBS deve oferecer cobertura. Ele é o palco das 

relações humanas onde o cuidar em saúde encontra o viver 

social além de ser o âmbito de relações entre os fatores de risco 

e de proteção à saúde individual e coletiva. 

Diante deste cenário, antes de iniciar qualquer atividade 

ou programação de ação de saúde em uma comunidade, faz-

se imperativo conhecer o território de maneira ampliada para 

além das barreiras geográficas, ainda que seja iniciado a partir 

dessas. Desse modo, segundo a PNAB (2017), a participação 

no processo de territorialização e mapeamento da área de 

atuação é uma das contribuições comuns a todos os membros 

das equipes que atuam na Atenção Básica no país. Uma vez 

que, a partir dessa construção os profissionais irão identificar 

grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e 

vulnerabilidades. 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQAB) é composto de três 

fases: Adesão e contratualização, Certificação e 

Recontratualização. (BRASIL, 2015a). A segunda fase é um 

momento de reconhecimento dos esforços das equipes e do 

gestor para a melhoria do acesso e da qualidade. Para isso é 

feita uma avaliação externa realizada por Instituições de Ensino 

e/ou Pesquisa, a qual corresponde a 60% da nota final da 

certificação. (BRASIL, 2015b) 



 

 
 

Dentre os pontos observados nessa avaliação estão as 

questões acerca da territorialização e população de referência 

da equipe de atenção básica. Dessa forma, são avaliados 

quanto àpresença de mapas com desenho do território de 

abrangência e se os mapas sinalizamáreas de risco, barreiras 

geográficas, grupo de maior risco e vulnerabilidade para que a 

partir dessas possam realizar o planejamento de estratégias 

para a intervenção (BRASIL, 2017). 

A territorialização é um processo de grande 

complexidade e envolve capacidades que não 

necessariamente são desenvolvidas em cursos de graduação 

de modo que se torna importante o compartilhamento de 

experiências vivenciadas por alunos, profissionais e 

professores. A partir disso, os graduandos podem desenvolver 

a capacidade de trabalhar em equipe de maneira colaborativa 

através de uma Educação Interprofissional (EIP). Além disso, a 

EIP promove uma integralidade da assistência a qual é de suma 

importância por constituir um dos princípios do SUS 

(ELY;TOASSI, 2018). 

Além disso, o Plano de Ação da Educação 

Interprofissional em Saúde no Brasil possui dentre suas linhas 

de ações estratégicas as experiências de EIP no trabalho em 

saúde e apoio às publicações das experiências nacionais de 

EIP. De modo a fortalecer os espaços de divulgação e produção 

do conhecimento nessa área (BRASIL, 2018). 

Em 1979 foi criado e implantado o Programa Especial de 

Treinamento, mas em 2004 passou a ser denominado 

Programa de Educação Tutorial (PET) através da integração do 

ensino, pesquisa e extensão. Segundo Fonseca et al (2014) um 

dos maiores desafios desse programa é desenvolver um 



 

 
 

impacto positivo e relevante na comunidade a qual o grupo está 

vinculado.  

Desse modo, o PET – Saúde/Interprofissionalidade 

UEPB/SMSCG busca permitir a formação profissional com um 

olhar para além da doença instaladaa fim de garantir maior 

comprometimento com a realidade de saúde do país através de 

uma atuação interprofissional. 

Considerando o território como sendo dinâmico e 

colaborativo na percepção da produção das doenças a partir da 

coletividade, levando em conta a importância da territorialização 

na implementação do conceito de saúde ampliada em um 

trabalho interprofissional e por fim atentando esse processo 

como uma atribuição comum a todos os membros da equipe 

que compõe esse nível de assistência, o objetivo deste trabalho 

é descrever um relato de experiência do processo de 

territorialização desenvolvido pelosestudantes, preceptoras e 

tutoras integrantes do PET-Saúde/Interprofissionalidade da 

UBS Tambor I que culminou na construção do mapa interativo 

para essa Unidade. 

 

  



 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho constitui um relato de experiência 

tendo como foco as atividades desempenhadas pelos 

estudantes, preceptoras e tutoras integrantes do PET-

Saúde/Interprofissionalidade UEPB/SMSCG. As atividades 

apresentadasforam realizadas no período de maio a outubro de 

2019 e teve como cenário a UBS Tambor I e suas 05 (cinco) 

microáreas localizadas na cidade de Campina Grande, Paraíba. 

Uma das ações a serem desenvolvidas no primeiro ano 

do PET-Saúde/Interprofissionalidade UEPB/SMSCG em 

associação com a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e 

a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande 

(SMS/CG) é a identificação de problemas relacionados ao 

território para a partir dessas inquietações desenvolver ações 

envolvendo os diferentes profissionais objetivando a melhoria 

do serviço e cuidado aos usuários daquela região de saúde. 

No desenvolvimento dessas ações estiveram 

envolvidosos seguintes integrantes: 01 (uma) tutora docente do 

curso de Enfermagem e 01 (uma) outra docente do curso de 

Serviço Social; 03 (três) preceptoras, das quais, 02 (duas) são 

cirurgiãs dentistas e 01 (uma) é enfermeira todas atuantes na 

UBS Tambor I; e 08 (oito)estudantesdos quais 02 (dois) são 

graduandos de Enfermagem, 01 (um) de Psicologia, 01 (um) de 

Farmácia, 01 (um) de Serviço Social, 01 (um) de Fisioterapia, 

01 (um) de Odontologia e 01 (um) de Educação Física. 

Inicialmente, as tutoras solicitaram que todos os 

estudantes e preceptoras fizessem o curso intitulado 

“Reconhecimento do território” na plataforma do AVASUS com 

o intuito de trabalhar as bases teóricas da territorialização. Essa 

formação online tem carga horária de 16 horas e fomenta a 



 

 
 

discussão da territorialização além de permitir a aquisição de 

novos conhecimentos a fim de melhorar sua prática profissional 

em benefício da população de seu município. 

Seguiu-se com a realização de um estudo a partir de um 

Roteiro de Caracterização do Território proposto peloPET-

Saúde/InterprofissionalidadeUEPB/SMSCG, o qual é composto 

por 05 (cinco) etapas importantes, sendo: Etapa 1 - Perfil 

territorial e ambiental incluindo informações sobre a geografia e 

ambiente, delimitação do território da unidade de saúde no 

mapa, urbanização, acesso e características dos domicílios; 

Etapa 2 - Perfil demográfico; Etapa 3 - Perfil socioeconômico; 

Etapa 4 - Identificação de agravos e Etapa 5 - Perfil institucional. 

A coleta desses dados foi feita a partir de questionamentos aos 

profissionais da UBS e no sistema PEC SUS através do login 

de uma das enfermeiras preceptoras. 

A etapa subsequente consistiu no reconhecimento 

geográfico do território a partir dos antigos mapas da 

UBSTambor I para a obtenção de uma visão geral da área 

adscrita, da região descoberta e dos recentes acréscimos 

territoriais adscritos. 

Posteriormente, o Grupo do PET-

Saúde/Interprofissionalidade UEPB/SMSCGdividiu-se para 

coleta de dados geográficos na microárea descoberta, o que 

compreendeu a carga horária de 12 horas distribuídas em três 

dias. A exploração do território pelos estudantes foi feita sempre 

acompanhada de pelo menos uma preceptora, uma vez que 

estas têm maior conhecimento das microáreas. Foram 

coletadas informações como onúmero das casas, nome das 

ruas e equipamentos sociais. 

Dando continuidade, iniciou-se a construção do 

Mapautilizando os seguintes materiais: 



 

 
 

● Papel A4; 

● Folhas de jornal; 

● Canetas; 

● 07 (sete) cortiças; 

● Fita durex; 

● Caneta piloto; 

● Réguas; 

● Borrachas; 

● Papel carbono; 

● Alfinetes coloridos. 

● Moldura; 

 

Para o desenho das microáreas cobertas foi utilizado 

como base o antigo mapa que foi construído por estudantes de 

odontologia e estava em disposição na unidade há 5 anos. A 

partir dele foi criada uma escala a fim de tornar a nova área 

proporcional ao desenho do restante do território. Para isso foi 

medido a proporção das quadrasem uma representação 

presente na unidade a qual demonstrava via satélite a área de 

adscrição. Ao fim dos cálculos foi definida uma escala a ser 

utilizada nos desenhos cartográficos. 

Depois de finalizada a representação do território em 

folhas de ofício e de jornal demos início à transcrição para a 

cortiça através de papel carbono. Foram delimitados os 

espaços para a identificação do número da casa, do nome das 

ruas e de fatores geográficos marcantes da comunidade. 

Em seguida, todo o material produzido pelo Grupo 

petiano foi enviado para ser emoldurado e no prazo de 7 dias 

tornou-se disponível para acomodação na UBS. O Grupo PET-

Saúde/Interprofissionalidade UEPB/SMSCG organizou na UBS 

do Tambor I uma confraternização do Mapa interativo com o 



 

 
 

intuito de apresentar a todos os profissionais da UBS a 

conclusão do trabalho. 

Esse momento de inauguração foi realizado em um dia 

previamente escolhido e todos os profissionais da unidade 

foram convidados. Objetivou-se apresentar o Programa, todo o 

trabalho desenvolvido, agradecer pelo acolhimento e ouvir a 

eSF quanto suas preocupações e expectativas da atuação do 

PET na comunidade. 

A partir de então, a equipe profissional da UBS tem 

utilizado e trabalhado no Mapa com alfinetes (cores variadas) 

para o destaque de grupos de risco e situações de saúde como 

gestantes, hanseníase, diabéticos e hipertensos, uma vez que 

esse uso ativo do Mapa permitirá o melhor planejamento de 

estratégias para intervenção e o constante diagnóstico 

territorial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No processo de caracterização do território, a partir 

dasinformações coletadas, identificamos na Etapa 1referente 

ao Perfil territorial e ambiental a recente inclusão de parte de 

um bairro à área de adscrição da UBS do bairro do Tambor I. 

Entretanto, até o momento não havia cobertura desta. 

Não foram identificadas barreiras geográficas nem a 

existência de fontes de água naturais, porém a existência 

deequipamentos sociais como escolas e associação de 

moradores eárea de lazer em construção localizada em frente 

à UBS. 

Além disso, identificamos a presença de área de risco 

ambiental, uma vez que a UBS foi construída sobre um canal e, 



 

 
 

posteriormente à associação de moradores, um terreno baldio 

destinou-se ao descarte de lixo pela comunidade. 

Quanto às características dos domicílios constatamos 

que a maioria da comunidade possui os requisitos de 

saneamento básico, por meio do abastecimento de água, 

energia elétrica, coleta de lixo e destino dos dejetos. 

Ainda nessa Etapa, apresenta-seas áreas de 

assentamentos e invasões próximas à linha ferroviária e áreas 

de aglomeração urbana como favelas e cortiços marcados por 

riscos sociais. 

Na Etapa 2, foi constatadoum perfil demográfico no qual 

a maioria da população masculina encontra-se na faixa etária 

de 15 a 19 anos e a população feminina, de 20 a 24 anos. 

Referente ao perfil socioeconômico na Etapa 3, 

percebeu-se que 46 famílias possuíam renda familiar per capta 

inferior a R$ 70,00. 

A cerca das doenças mais comuns na comunidade, na 

Etapa 4, os adultos aparecem com Hipertensão Arterial 

Sistêmica, Diabetes Mellitus e alcoolismo enquanto as crianças 

apresentam alta incidência de Infecções das Vias Aéreas 

Superiores (IVAS).   

Esse estudo de caracterização do território permitiu ao 

Grupo do PET-Saúde/Interprofissionalidade UEPB/SMSCGa 

compreensão quanto à necessidade e importância no 

desenvolvimento do processo de territorialização. Uma vez que, 

a área descoberta e o uso de antigos mapas desatualizados 

dispostos na UBS não permitiam uma aplicação efetiva da 

vigilância em saúde. 

Entretanto, as fragilidades percebidas foram: dificuldade 

de acesso ao sistema, pois só era feito por meio do login da 

enfermeira e através do computador do serviço e algumas 



 

 
 

informações pesquisadas que não estavam dispostas no 

sistema o que dificultou a visualização do contexto no qual a 

UBS estava inserida. 

 O acolhimento da eSF para com o Grupo PET, a 

prontidão em responder os questionamentos acerca do território 

e em mostrar os aspectos intrínsecos foram fundamentais na 

caracterização do território sendo considerando, portanto, uma 

potencialidade nesse processo. Em seus relatos Neto et al 

(2017), e Araújo et al (2017) também enfatizam este como 

sendo um fator contribuinte.  

 Quanto à visita ao território percebemos a forte 

desigualdade social marcada pela divisão do espaço através da 

linha ferroviária. De modo que, as residências para além dessa 

divisão apresentam-se regularmente distribuídas, ruas 

pavimentadas e usuários com melhores condições 

socioeconômicas. Enquanto do outro lado da linha do trem há 

uma maior irregularidade nas casas e na sua distribuição 

comprecárias condições de moradia.Todos esses fatores 

refletemna qualidade de vida da população, aspecto também 

relatado por Costa e Vasconcelos (2016).  

Uma das fragilidades percebidas nessa territorialização 

está à identificação do nome de algumas ruas e travessas, uma 

vez que não apresentavam placas de identificação, não eram 

visíveis em mapas online e a população muita vezes não sabia 

informar. Dessa forma, a identificação dessas ruas para a 

disposição no Mapa foi prejudicada.  

Além disso, a síntese dos dados foi dificultosa pelo fato 

de que o Grupo PET dividiu-se em equipes ao longo dos três 

dias de coleta em campo. Essa fragmentação gerou problemas 

e atrasos no processo de consolidação das informações, uma 



 

 
 

vez que na ausência de qualquer um dos participantes o avanço 

era comprometido. 

De acordo com Costa & Vasconcelos  (2016), o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) conhece o seu território de 

atuação, e por isso, exerce um papel fundamental na integração 

entre a comunidade e a equipe de saúde. Nesse sentido, esse 

profissional também foi imprescindível para o processo de 

territorialização, sobretudo, na etapa3 compreendida na 

caracterização do território e suprimento de informações que 

não tivemos alcance. 

Por outro lado, no período da construção do Mapa os 

ACSs estavam em um momento de reivindicação da categoria, 

no qual paralisaram suas atividades durante alguns dias da 

semana. Além disso, o quadro de ACS estava incompleto, pois 

de 5 (cinco) profissionais, 1 (um) estava de férias, e outro de 

licença-prêmio. Isso dificultou a comunicação entre esses 

profissionais e o Grupo PET e, portanto, a dificuldade de acesso 

e participação dos ACSs configurou-se como uma fragilidade. 

No intuito de amenizar essa dificuldade a participação 

ativa das preceptoras na realização das visitas juntamente com 

os estudantes foi considerado um fator potencializador. Uma 

vez que, sendo uma profissional de saúde atuante naquela área 

favoreceram uma aproximação da realidade e  estimularam 

uma visão crítica acerca da diversidade do território. Na Figura 

1, apresentamos uma atividade de campo para reconhecimento 

do território com a participação de estudantes acompanhados 

das preceptoras do PET-Saúde/Interprofissionalidade 

UEPB/SMSCG. 

 

Figura 1. Atividade em campo para reconhecimento do 

território do bairro Tambor I pelo grupo PET. 



 

 
 

 

 
Fonte: Fotografia tirada pela equipe no bairro do Tambor, Campina 

Grande – PB,2019. 

 

Na etapa de ativa construção geográfica do Mapa, o uso 

dos mapas antigos da UBS do Tambor Iserviram como base, 

porém não contemplavam as necessidade de saúde da 

população adscrita. Além disso, haviam casas que não 

conseguíamos visualizar os números. Dessa forma, o resgate 

dessas representações geográficas anteriores contribuiu na 

visualização ampliada do espaço físico no início do processo 

territorial, mas foi considerado como uma fragilidade na 

identificação das residências.A Figura 2 demonstra vários 

momentos com o Grupo PET-Saúde/Interprofissionalidade 

UEPB/SMSCG no processo de construção do Mapa realizado 

na UBS. 

 

Figura 2. Construção do mapa físico das cinco micro-

áreas de abrangência da UBS.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Fotografia tirada pela equipe na UBS Tambor I, Campina 

Grande-PB, 2019. 

 

 Uma das maiores fragilidades encontradas pelo Grupo 

foi a situação de infiltração na estrutura física da UBS. Uma vez 

que os integrantes petianos utilizavam-se do espaço destinado 

às reuniões na unidade para desenvolver as atividades e 

guardar os materiais da construção geográfica. De modo que 

ao início do período chuvoso no município de Campina Grande 

alguns materiais foram danificados pela situação de 

alagamento das salas da UBS. 

 Diante disso, gerou-se um impasse a cerca de quais 

materiais deveriam compor o Mapa considerando a situação de 

infiltração nas paredes. Assim, foram levantadas várias idéias 

como a construção do Mapa em lona, mas essa proposta não 

permitiria uma interação dos profissionais através dos alfinetes. 

Desse modo, chegou-se ao consenso da construção através de 

cortiças e disposição na unidade depois de emoldurado. 



 

 
 

A maior potencialidade encontrada nesse processo foi à 

relação e atuação interprofissional identificada no Grupo PET-

Saúde/Interprofissionalidade UEPB/SMSCGque facilitou a 

realização e desenvolvimento da territorialização. Uma vez que, 

todos os 08 (oito) estudantes com diferentes saberes, 

respectivos das suas graduações, tiveram papel fundamental 

devido ao desenvolvimento de uma prática colaborativa. Além 

disso, a formação teórica direcionada pelas tutoras de modo a 

instigar e capacitar os alunos para a realização e importância 

desse processo territorial. Tudo isso permitiu uma melhor 

formação dos alunos quanto à importância da EIP e 

participação na territorialização como atribuição comum. 

(PNAB, 2017) 

Por fim, o Mapa da UBS do Tambor I foi construído em 

cortiças delimitando espaços com os números das casas para 

que por meio dos alfinetes os profissionais possam identificar 

grupos de maiores riscos e vulnerabilidades, situações de 

saúde e outros dados epidemiológicos. Objetivando garantir 

uma melhora no processo de trabalho em prol da comunidade. 

A figura 3 demonstra a representação geográfica em folhas de 

ofício após a síntese dos dados e o desenho na cortiça como 

conclusão da consolidação no Mapa final. 

 

  



 

 
 

Figura 3. Finalização do mapa interativo e disposição do 

trabalho na UBS. 

 
Fonte: Fotografia tirada pela equipe na UBS Tambor I, Campina Grande-

PB, 2019. 

 

CONCLUSÕES 

 

A territorialização além de ser diretriz do SUS permite o 

planejamento e o desenvolvimento das ações de vigilância em 

saúde atingindo os condicionantes e determinantes da saúde. 

De modo que todo esse processo se concretiza na construção 

do Mapa da área adscrita disposto na UBS do bairro Tambor I. 

Uma vez que a utilização de um Mapa interativo permite uma 

melhora no processo de trabalho da equipe em prol da 

comunidade e na aplicabilidade da integralidade do cuidado. 

Através do processo de reconhecimento do território 

descrito anteriormente, o Grupo PET-

Saúde/Interprofissionalidade UEPB/SMSCG identificou como 

fragilidades: a limitação de acesso ao PEC SUS; a difícil 

identificação do nome de ruas e travessas; a síntese e 

consolidação dos dados e a infiltração na estrutura física da 

unidade. 

Dentre as potencialidades identificamos: o acolhimento, 

o apoio e a disponibilidade da equipe profissional da unidade;a 

participação ativa das preceptoras e tutoras promovendo a 

prática interprofissional. 



 

 
 

Desse modo, essa experiência colaborou na formação 

acadêmica dos estudantes envolvidos além de propiciar  uma 

compreensão sobre as peculiaridades, bem como, do processo 

saúde-doença à luz dos determinantes e condicionantes de 

saúde, o que norteia o planejamento, e execução de ações 

direcionadas às reais necessidades de saúde da população e 

no favorecimento do conhecimentosobre o processo de 

trabalho da equipe, evidenciando que a troca de saberes entre 

diferentes profissionais corrobora com uma assistência integral, 

resolutiva e de qualidade. 
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